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Vznik Fakulty bezpečnostního inženýrství
Akademický senát Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava přijal
dne 25. června 2002 usnesení o zřízení Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava od 1. srpna 2002. Tomuto usnesení předcházelo souhlasné stanovisko Akreditační komise vydané podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona
111/1998 Sb. dne 9. května 2002. Souhlasné stanovisko bylo oznámeno dopisem předsedy akreditační komise čj. 20 697/2002-30 z 3. června 2002. Vnitřní předpisy Fakulty
bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava byly
schváleny Akademickým senátem VŠB – TU Ostrava dne 25. června 2002. Zřízení
Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) jako sedmé fakulty VŠB – TU Ostrava představuje systémové řešení jasně deklarující zaměření součásti, na které je studijní program uskutečňován a umožňuje další dynamický rozvoj bezpečnostního inženýrství na
VŠB – TU Ostrava.
Níže uvedená struktura FBI zahrnuje dvě katedry s plánovaným rozvojem na
čtyři a výhledově šest kateder.

DĚKAN

AS

VR

Katedra PO a OOb

Katedra BM

Oddělení BPrá
Oddělení BPrů
Oddělení BOM

PLVT

LVMR

Děkanát

Tajemník FBI
Sekretariát

Úsek pro vědu,
rozvoj,
zahraniční styky
a ekonomiku
Studijní oddělení

Struktura Fakulty bezpečnostního inženýrství
Použité zkratky
AS
Akademický senát FBI
VR
Vědecká rada FBI
Katedra PO a OOb
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Katedra BM
Katedra bezpečnostního managementu
Oddělení BPrá Oddělení bezpečnosti práce
Oddělení BPrů Oddělení bezpečnosti průmyslu
Oddělení BOM Oddělení bezpečnosti osob a majetku
LVMR
Laboratoř výzkumu a managementu rizik (účelové pracoviště FBI)
PLVT
Provoz laboratoří fakulty a výpočetní techniky (účelové pracoviště FBI)
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Základní vymezení vědecko-pedagogického zaměření kateder a náplně
ostatních pracovišť:
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva:
- chování materiálů při tepelném namáhání požárem
- dynamika požáru
- pasivní a aktivní systémy PO
- požární prevence
- požárně-bezpečnostní zařízení, automatická detekce požáru
- technické prostředky PO a požární technika
- Integrovaný záchranný systém
- management a taktika zdolávání mimořádných událostí
- krizové řízení
- civilní nouzové plánování a ochrana obyvatelstva, stavby a zařízení CO
- logistika při krizových stavech
Katedra bezpečnostního managementu
- analýza rizik
- bezpečnost práce a prostředí
- nebezpečné látky
- bezpečnost procesů a technologií
- protivýbuchová ochrana
- prevence havárií a havarijní plánování
- ekonomické aspekty bezpečnosti
- ochrana osob
- ochrana objektů
- bezpečnostní management.
Laboratoř výzkumu a managementu rizik
Výzkumný záměr pracoviště je orientován na významné a aktuální aspekty analýzy a managementu rizik a je strukturován s ohledem na rozvoj oboru v evropském
kontextu, na aktuální požadavky průmyslu a státní správy v ČR. I když problematika rizik je komplexní a jako taková musí být řešena komplexně, lze celkový výzkumný záměr rozdělit do několika vzájemně se doplňujících oblastí:
- analýza rizik - metodologie a aplikace
- management rizik v průmyslu
- chronická rizika vyplývající z chemických látek
- vývoj celoživotního vzdělávání v oblasti BP a PZH
- lidský faktor a rizika závažných havárií
- informační technologie a rizika.
Provoz laboratoří a výpočetní techniky
Technické zajištění a organizace využívání laboratoří fakulty, zajištění provozu
výpočetní techniky na fakultě. Zajišťování provozu počítačových učeben v rámci fakulty.

Umístění Fakulty bezpečnostního inženýrství
Fakulta bezpečnostního inženýrství je umístěna v areálu na Lumírově ulici 13
v Ostravě-Výškovicích, ve kterém do 30. června 2002 byla Základní škola. Areál sestá7

vá z pěti vzájemně propojených objektů, čtyři objekty jsou dvoupodlažní, jeden je třípodlažní. Jeden z objektů slouží ke stravování a jako technické zázemí pro provoz areálu. Součástí jsou i dvě tělocvičny. V současné době je k disposici 14 učeben s kapacitou
od 20 do 80 posluchačů. Tři počítačové učebny mají celkem 50 pracovních míst studentů. Pro snadnou dostupnost odborné literatury bylo v objektu vybudováno pracoviště
Ústřední knihovny, které je mimo výpůjčních služeb vybaveno pro studium i pro práci
na Internetu. Datové propojení areálu FBI s areálem VŠB – TUO v Porubě je řešeno optickým kabelem, pobočková telefonní ústředna je připojena radiovým pojítkem, které
slouží i jako záloha optického kabelu pro případ poruchy.
V areálu jsou vyčleněny prostory pro požárně-technické laboratoře, laboratoře
bezpečnosti práce, laboratoře protipožárních a bezpečnostních systémů a laboratoře
bezpečnosti průmyslu a protivýbuchové prevence.
Vzhledem ke konstrukčnímu systému areálu a době jeho výstavby je připravena
studie na postupnou celkovou rekonstrukci areálu, jejíž první etapa bude zahájena v roce 2005.
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historie firmy DEHN + SÖHNE

... od manufaktury
k průmyslovému podniku

DEHN + SÖHNE je inovativní rodinná firma se zahraniční
působností s více než 90-letou tradicí a zkušenostmi.

Základní kámen dnešní firmy položil
Hans Dehn 21.01.1910 přihlášením
živnosti v oboru elektroinstalace na
magistrátu města Norimberk.
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historie firmy DEHN + SÖHNE

Vedle instalací přípojek a instalací budov se stala pevnou
součástí jeho obchodních aktivit montáž hromosvodu pro
objekty.
V tomto roce Hans Dehn
začal také s vývojem a
výrobou součástí
hromosvodu a uzemnění.
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Představení firmy DEHN + SÖHNE

Na základě odborných zkušeností
a podnikatelské prozíravosti byl
vyroben v roce 1954 ve světě první
svodič přepětí pro sítě nn. V praxi to
znamenalo zřízení nejen vnější, ale
také vnitřní ochrany před bleskem
a přepětím pro daný chráněný objekt.
Na trhu se prezentuje první
generace svodičů přepětí DEHN.
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historie firmy DEHN + SÖHNE

DEHN + SÖHNE se stává pojmem
v oblasti techniky uzemnění.

Vývoj postupuje také ve třetí oblasti, v
oblasti bezpečnosti zařízení.
Firmě DEHN + SÖHNE byly
patentovány kulové napojovací čepy
jako standard pro uzemnění a
zkratovací zařízení.

Spojované tyčové zemniče jako průkopnický
vynález podstatně rozšiřuje součástí
pro uzemnění a dodnes se setkává
s velkou poptávkou na trhu.

Vynález kulových čepů podstatně
zvýšil technickou úroveň.
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historie firmy DEHN + SÖHNE

od
Vypracování a realizace hlavního inovačního programu
DEHN 2000

Dokončení
nové správní haly
v ulici Hans-Dehn

Milník v historii firmy:
DEHN + SÖHNE se připravuje na budoucnost.
Úspěchy v Německu a na
stále se rozrůstajících
zahraničních trzích
podmiňují rozsáhlou
stavební a organizační
restrukturalizaci.
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prezentace DEHN + SÖHNE na trhu

Klíčem k našemu úspěchu jsou dobře vyškolení
a motivovaní pracovníci.

17 prodejních míst a 4 sklady v Německu
dceřinné společnosti a zastoupení ve více než 60 zemích
účast na veletrzích v Německu a zahraničí
semináře, přednášky, odborné publikace
a rozsáhlé poradenství pro zákazníky

vývoj / konstrukce
výroba
prodej / správa
učni

60
394
199
50

DEHN + SÖHNE

703

celkový počet pracovníků DEHN
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zaměstnanci DEHN + SÖHNE

Prezentace DEHN na trhu znamená:
•
•
•
•
•

Představení firmy DEHN + SÖHNE
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cca 1000

Představení firmy DEHN + SÖHNE
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... s jistotou DEHN.

laboratoře DEHN + SÖHNE Neumarkt
impulsní proud IImp : 150 kA
tvar vlny:
10 / 350 µs
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09.09.02 / 2655_a
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www.dehn.de
www.dehn.cz
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Nebezpečí výbuchu jako jedno ze základních rizik
a filosofie jejich eliminace

Libor Štroch Ing.
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, t.č. 596252300,
fax: 596232098, e-mail: vvuu@vvuu.cz, www.vvuu.cz

ABSTRAKT
Používáním vhodných protivýbuchových prvků lze výrazně snížit negativní účinky možných havárií v průmyslových provozech
a ochránit nemalé finanční prostředky, jakož i zdraví a životy obsluhujícího personálu. Správná aplikace vychází ze správných předpokladů
navržení ochranných systémů a vyžaduje komplexní přístup k této
problematice.

ABSTRACT
It is possible to significantly lower negative consequences of accidents, protect large financial resources, as well as health and safety of
personnel, by using suitable anti-explosion measures at industrial processing plants. Correct applications of such measures have to be based
on correct assumptions that are used for design of protection systems,
and demand a complex approach to these questions.
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Exploze plynů, par a průmyslových prachů představuje v průmyslu značné potenciální nebezpečí, které může vyvolat během velmi krátké doby velké materiální
a morální škody. Všechny tyto tři oblasti mají shodné nebo podobné projevy a průběhy.
Nebezpečí, která vyplývají z hořlavých průmyslových prachů jsou všeobecně
méně známá než nebezpečí vycházející z přítomnosti požárů či explozí, přičemž velikost nebezpečí bude odvislá od vlastností prachu a od způsobu technologie. Kritické
stavy nebezpečí nevznikají obyčejně za normálního provozu, nýbrž obzvláště při najíždění technologie, odstavování zařízení z provozu, výpadcích zařízení z provozu, čištění zařízení, apod. Tak se může docílit požár nebo exploze při mletí, sušení, mechanické, pneumatické přepravě, skladování, odprašování uhlí, dřeva, mouky, cukru, mléka,
umělých hmot nebo kovových prachů.
Podmínky pro tvorbu nebezpečí jsou tady proti případům plynů a par o to větší,
že je zde trvale v kontaktu hořlavina ve formě prachu a okysličovadlo ve formě vzduchu. Při tom ve velké většině případů se vyskytují tyto složky v optimálních poměrech.
Další rozdíl stavů, který se zde objevuje, a který u plynů a par není znám je přítomnost tzv. sedimentovaného prachu a přítomnost rozvířeného prachu. Sedimentovaný
prach se může vznítit v zásadě při nízkotepelné karbonizaci, žhnutí nebo hoření. Rozvířený prach může oproti tomu při odpovídající koncentraci reagovat formou explozního
hoření, které, jsou-li k tomu podmínky, může přecházet v detonaci. Sedimentovaný
prach představuje latentní nebezpečí exploze již při vrstvě silné 1 mm. Takováto vrstva
bývá již dostatečná, aby při náhlém rozvíření a přítomnosti iniciačního zdroje došlo
k explozi.
Jaká je tedy filosofie a jaké směry prevence můžeme v praxi aplikovat proti těmto nebezpečím a rizikům.
Prvořadou nutností je odborná znalost vlastností předmětné látky, která zde vystupuje jako hořlavina.
Druhořadou nutností je znalost technologie předmětných zařízení, jejich parametrů při plném provozu a přechodových stavech.
Poslední nutností jsou znalosti o chemicko-fyzikálních zákonitostech procesu
hoření.
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Z tohoto pohledu je vhodné ujasnění pojmů, které zde vystupují do popředí
a které ve světovém měřítku dávají informace o vlastnostech hořlavých a výbušných
směsí, přičemž je nutno předeslat, že zde nejde o látky nebo směsi, které spadají pod
výbušniny.
1. POJMY
-

maximální rychlost narůstání tlaku – (dp/dt)max. – nejvyšší hodnota tlakového nárůstu v závislosti na čase při explozi v uzavřené nádobě při optimální koncentraci
nejmenší teplota vznícení prachové vrstvy – nejnižší teplota povrchu horké plochy, při níž dochází u prachové vrstvy definované tloušťky ležící na této ploše
ke vznícení
exploze – rychle probíhající spalování s poznatelným tlakovým nárůstem
maximální explozní tlak – pmax. – nejvyšší hodnota tlaku vystupující při explozi
směsi v optimálních koncentračních poměrech uvnitř uzavřené nádoby
meze výbušnosti – spodní a horní meze koncentrací směsi prachu, plynu nebo
par se vzduchem, které jsou iniciačním zdrojem přivedeny k explozi
hybridní směs – směs hořlavého prachu s hořlavým plynem nebo hořlavou parou
a vzduchem
hodnota KSt. – konstanta vypočtená z „kubického zákona“ z něhož je pro danou
směs definovaný vztah mezi (dp/dt)max. a objemem v němž exploze probíhá
KSt. = (dp/dt)max. . V1/3
označení KSt. – konstanta pro směsi prachu se vzduchem
KG – konstanta pro směsi plynu nebo par se vzduchem

Graf nárůstu explozního tlaku
-

střední velikost zrna – M – hodnota velikosti zrna, která rozděluje všechny částice prachu tak, že 50 % všech částic je menších než M a 50 % částic je větších
než M
minimální iniciační energie – nejmenší hodnota elektrické energie uchované
v kondensátoru, která při vybití na jiskřišti přivede směs za atmosférického tlaku
a teploty k explozi
redukovaný explozní tlak – pred. – explozní tlak v aparatuře při použití protiexplozních opatření jako jsou odlehčení exploze, potlačení exploze
14

-

-

kyslíková koncentrace – ve směsi hořlavina – vzduch – inertní plyn při níž bez
zřetele na koncentraci prachové nebo plynné směsi není možné, aby došlo
k explozi
samovznícení – proces, při kterém sypké hmoty za účinku tepla a přítomnost
vzduchu se exotermicky samozahřívají až se vznítí
prach - jemně rozčleněná pevná látka libovolného tvaru a struktury o velikosti
částic pod 0,5 mm
teplota vzplanutí – je teplota, která uvolní z kapaliny tolik par, že tyto po přiblížení plamene zkušebního hořáku vzplanou a po oddělení hořáku zhasnou
teplota hoření – je teplota, která uvolní z kapaliny tolik par, že tyto po přiblížení
plamene zkušebního hořáku vzplanou a hoří bez přerušení nejméně 5 s
klasifikace explozí průmyslových prachů – třídy rozdělující prachy na základě
velikosti konstanty KSt.
třída

KSt. (MPa.m.s-1)

St 1
St 2
St 3

> 0 – 20,00
20,00 – 30,00
> 30,00

exotermní rozklad – nastupující chemická reakce, která vede k samozahřívání
a k uvolňování plynů, což má za následek v uzavřené aparatuře zvýšení tlaku
teplota vznícení – nejnižší teplota prostředí a horkých ploch, za které se směs
hořlaviny a vzduchu vznítí

2. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PRŮMYSLOVÝCH PRACHŮ, PLYNŮ A PAR
Vznícení a nastupující hoření je obecně možné jen tehdy, jestliže na daném místě a ve stejný čas jsou k dispozici:
- exotermická, oxidovatelná látka
- dostatečné množství okysličovadla
- účinný zdroj zapálení
-

Pro vznik exploze je doplňkově potřebné splnit tyto podmínky:
dostatečná jemnost průmyslového prachu
koncentrace směsi nacházející se uvnitř výbušného prostoru (mezi horní a spodní mezí výbušnosti).

Nejsou-li splněny tyto výše uvedené podmínky a předpoklady, nedojde k požáru
ani k explozi.
Požáry průmyslových prachů a exploze průmyslových prachů mohou například
vznikat:
- u mletí, sušení uhlí, plnění zásobníků uhelným prachem
- při odprašování, vysávání a přepravě dřevného prachu do filtrů a odlučovačů,
jakož i při skladování dřevného prachu a odpadu
- při transportu a skladování zrní
- při mletí, míchání a mechanické dopravě organických produktů jako jsou např.
obilí, krmné směsi, škrob, cukr, umělé hmoty, barvy a pigmenty, farmaceutka
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-

u rozprašovacích sušáren a sušení organických látek jako např. mléko
u rozšiřovacích a fluidních sušáren při sušení a granulování
při broušení lehkých kovů a jejich legur
při výrobě a zpracování kovových prášků

3. PROTIEXPLOZNÍ OCHRANA
Filozofie protiexplozní ochrany vychází v zásadě ze znalosti vzniku a procesu
exploze samé.
Výbuchový trojúhelník

Z tohoto důvodu se může ubírat ve dvou směrech:
-

preventivní ochrana, pomocí níž zabraňuje vzniku exploze jako takové – aktivní
prevence
konstrukční preventivní opatření, která nezabraňují vzniku exploze, ale omezují
nebo snižují nebezpečné účinky exploze – pasivní prevence

Aktivní prevenci lze realizovat v zásadě dvěma způsoby:
a) opatření, které zabraňuje nebo omezuje tvorbu nebezpečné výbušné atmosféry –
explozní směsi – primární ochrana
b) opatření, které zabraňuje vznícení výbušné atmosféry – explozní směsi
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Zpravidla má opatření dle bodu a) technicko-bezpečnostní přednost a je na něj
myšleno při jakékoli činnosti, kterou v průmyslu vykonáváme, tj. exaktním stanovením
prostředí.
Nevede-li po exaktní a znalecké rozvaze toto opatření k jednoznačnému a jistému cíli, pak je nezbytné po znaleckém a odborném posouzení aplikovat opatření dle bodu b), popřípadě aplikovat pasivní prevenci, eventuálně volit jejich kombinace.
Jako ochranné opatření protiexplozní ochrany dle bodu a) přichází v úvahu inertizace inertním plynem. Omezení nebo vyloučení koncentrace disperzní směsi prachu se
vzduchem není v důsledku sedimentace a rozvířitelnosti prachu možné. Aplikování pevných nehořlavých látek k zabránění explozního nebezpečí je možné jen v řídkých případech.
Explozím se může zabránit dle prevenčního opatření – bod b), když se podaří
vyloučit zdroj vznícení, který by byl sto na základě jeho vlastností např. energie, teploty, doby trvání působení, atd. výbušnou směs zapálit.
Vyloučení potenciálního iniciačního zdroje, jako samostatné prevenční opatření,
může být použito s ohledem na závažnost, jen na základě důsledného odborného vyhodnocení.
Pokud se kombinací prevenčních opatření týká, s cílem dosáhnout jisté – spolehlivé bezpečnosti proti explozi, může se aplikovat kombinace aktivní prevence ad. a), b)
s pasivním prevenčním způsobem, jako jsou např. zařízení odolná tlakovému rázu exploze, odlehčené exploze, automatické potlačení výbuchu nebo odvedení exploze.
Jsou-li použita prevenční opatření ad. a) společně s pasivní prevenční ochranou,
je zde povinnost, jak jen nejvíce je možné, vyloučit iniciační zdroje a to za účelem snížení četností explozí.
3.1.

Aktivní prevenční ochrana – eliminování výbušného prostředí

3.1.1. Podaří-li se udržet koncentraci směsi mimo výbušný obor, je vznik exploze vyloučen.
Pro aplikaci tohoto opatření lze zde jmenovat několik příkladů:
- v provozních prostorách je zabráněno sedimentování prachu (aplikace průmyslových vysavačů)
- v provozních prostorách je zabráněno úniku hořlavých plynů a par (intenzivní
odsávání, aplikace analyzátoru).
- na tzv. čisté straně filtračního zařízení se vyskytuje za normálních podmínek
koncentrace prachu hluboko pod spodní mezí výbušnosti. V průběhu času se
musí počítat s usazováním prachu a tvorbou prachových vrstev. Při rozvíření
těchto vrstev se vytvoří nebezpečí exploze. Pravidelným čištěním těchto sedimentů se nebezpečí výbuchu odstraní.
- v pneumatických dopravních systémech je pravidlem, že koncentrace směsi překračuje horní mez výbušnosti. Při mezistavech, tj. při najíždění a odstavování,
výpadku – poruše může být směs výbušná, a proto je nutné aplikovat další aktivní nebo pasivní prevenční opatření.
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3.1.2. Podaří-li se snížit a udržet koncentraci O2 původně výbušné směsi pod limitní
hranicí, je vznik exploze vyloučen. Zavedením inertního plynu N2, CO2, vodní
pára, kouřové plyny, ušlechtilé plyny do prostoru, ve kterém se vyskytuje explozní atmosféra – výbušné prostředí např. zásobníky, mlýny, sušárny, se bude
z tohoto prostoru vytlačovat vzduch a obsah O2 se sníží až pod limitní hodnotu
O2. Limitní obsah O2 je specifická hodnota pro příslušný druh hořlaviny (průmyslového prachu, plynu, par) a pro příslušný inertní plyn.
Inertizace není však žádné ochranné opatření ke snížení exotermického rozkladu. Dále je třeba upozornit na tu skutečnost, že uvnitř inertizované aparatury se
vyskytuje nebezpečí udušení. Zvyšuje-li se netěsnost takto chráněného zařízení,
bude toto upozornění platit i pro okolní zařízení. Vyskytuje-li se v nebezpečném
prostoru hybridní směs, jsou limitní koncentrace O2 posouvány k nižším hodnotám. Je pravidlem, že pro zabránění žhnutí se limitní koncentrace O2 podstatně
snižují a musí se případ od případu ověřit. Jak z výše uvedeného vyplývá, je
u tohoto aktivního prevenčního opatření nezbytné kontinuálně kontrolovat hodnotu koncentrace O2 a při přiblížení k limitní hodnotě je nezbytné signalizovat
poplach. Z uvedeného důvodu je třeba brát zřetel na kvalitativní ukazatele analyzátoru, jejich časové konstanty, přesnost a funkční stavy.
3.1.3. Podaří-li se udržet v prostoru, kde se vyskytuje nebezpečí výbuchu podtlak pod
určitou hodnotou, je vznik exploze vyloučen. Všeobecně lze konstatovat, že při
tlaku 10 kPa abs. nelze u výbušných směsí průmyslových prachů se vzduchem
očekávat explozi. Dojde-li k výpadku vakua, je nezbytné podtlak nahradit inertním plynem.
3.1.4. Dovoluje-li to technologie a přidá-li se k hořlavému a ve směsi se vzduchem
výbušnému průmyslovému prachu inertní prachová látka (kamenná sůl, vápenec, popel, bentonit) o limitním množství, je vznik exploze vyloučen. Všeobecně lze konstatovat, že limitní obsah inertní látky musí přesahovat 50 % hořlavé
komponenty.
3.2.

Aktivní prevenční ochrana – eliminování iniciačního zdroje

Mimo normální provoz existují také provozní poruchy. Je třeba upozornit na tu
skutečnost, že tyto poruchy mohou vést ke vznícení směsi hořlaviny se vzduchem. Obzvláště nepředvídané stavy mohou vznikat u průmyslových prachů. U každého zařízení
musí být tedy prověřeno, které iniciační zdroje mohou přicházet v úvahu a zda mohou
být dostatečně bezpečně vyloučeny z možnosti zapálit výbušnou směs.
V následující části budou charakterizovány pro průmyslové prachy možné iniciační zdroje včetně uvedení opatření, jak tyto iniciační zdroje eliminovat.
3.2.1. Horké povrchové plochy mohou v důsledku přímého kontaktu nejen iniciovat
explozi, ale také zapálit sedimentovaný prach.
Zde mohou přicházet do úvahy:
- horké povrchové plochy
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-

topení
sušárny
parní vedení
elektrické provozní prostředky

V případě poruchy se mohou aparáty a stroje s pohyblivými díly rozpálit v důsledku tření, a to vysoko přes svou provozní teplotu jako např.:
- motory
- ventilátory
- mechanické dopravní orgány
- mlýny
- míchače
- kluzná, valivá ložiska
Ochranné opatření
Povrchová teplota provozního prostředku musí mít dostatečně velký odstup od
kritické hodnoty teploty produktu (nesmí překročit 2/3 teploty vznícení v rozvířeném
stavu). Na plochách, na nichž nelze zabránit sedimentování prachu, nesmí teplota povrchu plochy překročit velikost teploty vznícení prachu v usazeném stavu snížení o 75
°C. Obzvláště kritické poměry jsou tam, kde je provozní prostředek zasypán prachem.
Příklady ochranných opatření:
-

vyloučit, eventuálně zmírnit usazování prachu
izolování nebo odstínění horkých povrchových ploch
používání protiexplozně chráněných elektrických provozních prostředků
použití aparatur, u kterých nebezpečí horkých ploch nevzniká
opatření spojená s kontrolou a dozorem s cílem eliminování horkých povrchových ploch

3.2.2. Plamen a horké plyny mohou zapálit, jak výbušné směsi, tak sedimentované
vrstvy prachu. Již velmi malé plameny jsou účinné iniciační zdroje.
Ochranné opatření
Otevřený plamen není ve výbušném prostředí dovolen.
3.2.3. Mechanické jiskry, jiskry způsobené třením, broušením a nárazem mohou být
tak velké a jejich teplota tak vysoká, že zapálí výbušnou směs, jakož i sedimentované vrstvy prachu. Přitom teplota a velikost jisker je závislá na materiálu.
Shluk jisker má větší iniciační schopnost než jednotlivé jiskry.
Ochranné opatření
- snížit a zmírnit relativní rychlost pohyblivých dílů
- výběr vhodných materiálů (nejsou vhodné kombinace materiálů, jako např. zkorodovaná ocel a lehké kovy, titan – zirkon)
- jiskry způsobené broušením se dají eliminovat intenzivním chlazením vodou
v místě broušení
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3.2.4. Svařování a pálení – viz 3.2.2, navíc zde vznikají žhavé svařovací perly odskakující od svařovacího místa až 10 m. Vznikají tady žhavé části kovu a strusky,
které mají dostatečnou teplotu a energii k zapálení výbušné směsi, jakož i vznícení usazených vrstev prachu.
Ochranná opatření
- jsou důsledně zpracovány v příslušných normativních předpisech.
3.2.5. Samovznícením dochází u prašných a sypkých hmot ke vzniku žhnoucích hnízd
a požárů, které mohou být následně iniciačním zdrojem výbušné směsi. Žhnoucí
hnízda nemohou být bezpečně zjistitelná. Žhnoucí hnízda jsou pohyblivá a mohou se objevit na zcela opačné straně než kde vznikla. U organických látek může
docházet při samovznícení k nízkotepelné karbonizaci a ke tvorbě plynů, které
explozní nebezpečí zvyšují.
Ochranné opatření
- eliminace sedimentace a napékání prachů
- udržování odpovídajících nízkých teplot
- zabránění škodlivé vlhkosti při skladování
- zabezpečení pohybu prachového materiálu
- inertizace dávkováním pevných inertních látek
Pyroforní prachy musí mít zajištěna obzvláštní bezpečnostní opatření. Smějí být
ukládány jen pod inertním plynem nebo je-li k dispozici vhodná kapalina k zaplavení.
-

Pro uvedení ochranných opatření v pravý čas slouží:
kontrola teploty
kontroly plynů vznikajících při nízkotepelné karbonizaci
hlasné požární zařízení

3.2.6. Elektrické provozní prostředky jsou považovány za iniciační zdroje, kde vznikají
jiskry a horké povrchové plochy.
Ochranné opatření
Elektrická zařízení, nacházející se v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí odpovídat ustanovením o elektrických zařízeních v explozně ohrožených prostorech.
3.2.7. Elektrostatické nabíjení a z toho na druhé straně odpovídající vybíjení elektrostatických nábojů přináší nebezpečí iniciačního zdroje – pro výbušné prostředí.
Ochranné opatření
Splnění požadavků uvedených v normativních předpisech.
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3.3.

Konstrukční protiexplozní ochrana – pasivní prevence

Použitím konstrukčních protiexplozních ochran není vznik exploze vyloučen.
Z uvedeného důvodu se musí ohrožené díly zařízení, v němž se prostředí s nebezpečím
výbuchu vyskytuje, konstruovat na určitou tlakovou odolnost. Tato odolnost musí odpovídat očekávanému exploznímu tlaku. V daných případech to může být maximální
explozní tlak nebo redukovaný explozní tlak. Mimo to musí být zásadně zabráněno přenosu exploze do jiných dílů zařízení nebo provozních prostorů.
V závislosti na očekávaném tlaku se rozeznávají tato provedení:
-

provedení pro maximální explozní tlak
provedení pro redukovaný tlak zajištěný odlehčením nebo potlačením exploze

Pevnostně mohou být chráněné nádoby a aparáty řešeny jako zařízení odolné tlaku exploze, eventuálně odolné tlakovému rázu exploze. Při tom nádoby odolné tlaku
exploze nepodléhají ustanovením o tlakových nádobách. Očekávaný explozní tlak není
chápán jako provozní tlak ve smyslu ustanovení o tlakových nádobách.
Nádoby odolné exploznímu tlaku odolávají exploznímu tlaku bez trvalých deformací. Pro dimensování, výrobu je povinnost použít výpočty a konstrukční předpisy,
které platí pro tlakové nádoby. Jako výpočtový tlak je brán očekávaný explozní tlak.
Nádoby odolné tlakovému rázu exploze jsou konstruovány tak, že odolávají tlakovému rázu očekávaného explozního tlaku, přičemž jsou zde dovolené plastické deformace, nikoli však destrukce. Pro dimensování, výrobu mohou být použity výpočty
a konstrukční předpisy platné pro tlakové nádoby. Jako výpočtový tlak je brán očekávaný explozní tlak.
Díly, nádoby, aparáty, které nemohou být doloženy pevnostním výpočtem, jako
důkazem z hlediska odolnosti proti tlakovému rázu, musí být podrobeny explozní
zkoušce provedené odborným pracovištěm, nebo zkouškou vnitřním přetlakem.
3.3.1. Konstrukce odolné explozi do maximálního explozního tlaku
K ochraně proti tlakovým účinkům exploze existují možnosti dimenzovat nádoby nebo aparáty do očekávaného maximálního tlaku a to v provedení odolnému exploznímu tlaku eventuálně odolnému rázu exploze. Při tom je třeba upozornit na to, že připojení armatury musí vydržet očekávaný maximální explozní tlak.
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Ověřování tlakové odolnosti
3.3.2. Konstrukce odolné explozi do redukovaného explozního tlaku ve spojení s odlehčením exploze
Uvolnění exploze obsahují veškerá opatření, která původně uzavřenou nádobu
nebo aparaturu krátkodobě nebo trvale otevřou. Tím se zabraňuje tvorbě nedovoleného
vysokého explozního tlaku. Vznikající explozní tlak (redukovaný explozní tlak) je menší než maximální explozní tlak.
Při uvolnění exploze je nutno počítat s výstupem spálených a hořících plynů, hořícího prachu, čela plamene a tlakových účinků. Z tohoto důvodu je nezbytné orientovat
uvolnění exploze do bezpečnostní zóny, nikoli směrem do budov, provozních prostor,
komunikace apod. Při aplikaci výfukových potrubí je nutno upozornit na zvýšení redukovaného explozního tlaku. Dimenzování vlastního uvolnění exploze se provádí dle
specifických poznatků a znalostí platných pro tento obor. Uvolnění exploze není dovoleno, jedná-li se o případ, kdy při uvolnění vystupují z chráněného zařízení jedovaté
a žíravé látky.
Samotné nádoby a aparáty, v nichž existuje nebezpečí výbuchu a jsou opatřeny
pasivní prevencí – odlehčením exploze, musí být konstruovány jako nádoby odolné redukovanému exploznímu tlaku nebo nádoby odolné tlakovém rázu redukovaného explozního tlaku.

Protiexplozní membrány
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Tlakové odlehčení výbuchu

3.3.3. Konstrukce odolné explozi do redukovaného explozního tlaku ve spojení
s potlačením exploze
Potlačení exploze je vhodné k ochraně nádob a to tak, že uhasí účinné explozní
hoření již v počátečním stádiu exploze a zabrání tak nedovolenému vyššímu exploznímu tlaku. Toto prevenční opatření předpokládá shodné konstrukční způsoby pro chráněné nádoby a aparáty do redukovaného explozního tlaku jako u opatření s uvolněním
exploze.
Systém potlačení exploze sestává v zásadě z detektorů, které identifikují počátek
exploze, jakož i pod přetlakem udržovaných zásobníků s hasicím prostředkem opatřených rychlootevíracími ventily, jež jsou řízeny detektory. Hasicí látka bude ve velmi
krátkém čase, na počátku exploze rozptýlena do chráněného prostoru, kde uhasí explozivní hoření.
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Potlačení výbuchu

3.4.

Prevenční systémy zabraňující přenesení exploze

Pomocí kompletních prevenčních systémů zabraňujících přenesení exploze zajistíme rozpojení jednotlivých prostorů či zařízení, uvnitř kterých se vyskytuje nebezpečí výbuchu. Toto řešení je zpravidla nutné provést i při použití ochranných protivýbuchových opatření.
Rozšíření exploze u komplexu přes spojovací potrubí, dopravní systémy a jiné,
jakož i výšleh plamene ze zařízení lze zabránit pomocí rotačních podavačů, rychlouzavíracích ventilů, šoupátek, klapek a odlehčovacích komínů.
Jsou-li tato zařízení řízena detektory, je nezbytné zajistit mezi detektory a prevenčním prvkem odstup tak, aby byla splněna reakční funkce prevenční ochrany.
3.4.1. Rotační podavače
Rotační podavače mohou být nasazeny jako účinná protiexplozní uzávěra (trvale), když bude odborným pracovištěm dokázáno, že podavač je bezpečný proti prošlehu
plamene a jeho konstrukce je odolná proti tlakovému rázu exploze.
Pro případ exploze musí být podavač automaticky zastaven, aby bylo zabráněno
vypouštění hořících produktů do další technologie.
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Schéma rotačního podavače

3.4.2. Automatická protiexplozní uzávěra
U tohoto pasivního prevenčního opatření bude přítomnost exploze v potrubí
identifikována detektory. Po otevření zásobníku s hasicím prostředkem (obdoba zařízení
na potlačení exploze) bude hasicí látka rozvířena do potrubí a plamen bude uhašen. Vytvořený explozní tlak před protiplamennou uzávěrou nebude tímto ovlivněn. Také za
protiplamennou uzávěrou je nutné dimenzovat potrubí a aparatury na očekávaný tlak.
Hasicí prostředek musí vyhovovat pro každý konkrétní druh hořlavé a výbušné směsi.

1. Šířící se exploze
2. Detektor exploze
3. Potrubní úsek
4. Hasicí hubice
5. Tlakové láhve s hasivem
6. Řídící centrála

Automatická protiexplozní uzávěra
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3.4.2.1. Neprůbojné pojistky
Uvedené uzávěry jsou vhodné pouze pro neznečištěné plyny a páry. Uzávěry
musí kromě řádné funkce, tj. zabránění šíření plamene udržet i vznikající výbuchový
tlak v potrubí. Takové pojistky jsou zhotoveny z rýhovaného plechu, nebo prohýbaného
plechového pásu či kuličkových vložek.
Neprůbojné pojistky jsou konstrukčně řešeny jako:
- uzávěry odolné explozím
- uzávěry odolné déletrvajícím požárům
- uzávěry odolné detonacím
Neprůbojné pojistky mohou být nasazeny jako účinná uzávěra tehdy, když bude
odborným pracovištěm dokázáno, že tato je bezpečná proti průšlehu plamene a jeho
konstrukce je odolná proti tlakovému rázu exploze nebo detonace.

3.4.3. Rychlouzavírací šoupátka, rychlouzavírací klapky
Přítomnost exploze v potrubí bude opět identifikována detektorem. Spouštěcí
mechanismus uzavře šoupátko nebo klapku za několik desítek milisekund. Rychlouzavírací šoupátka eventuálně klapky mohou být nasazeny jako protiexplozní uzávěra,
když bude odborným pracovištěm dokázáno, že uzávěra je bezpečná proti průšlehu
plamene a jeho konstrukce je odolná proti tlakovému rázu exploze. U těchto mechanických uzávěr je nutno upozornit na možnost vzniku tzv. reflexních tlaků, které zatěžují
jak uzávěr, tak potrubní úsek před uzávěrou.

Protiexplozní šoupátko
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Řídící ústředna

Snímač
plamene

Rychlouzavírací šoupátko

Plamenná fronta

Umístění protiexplozního šoupátka v potrubí
3.4.4. Rychlouzavírací protiexplozní ventil
Při překročení určité rychlosti proudění se ventil instalovaný v potrubí uzavře.
Potřebná rychlost proudění je vytvořena buď explozí, nebo detektorem řízeným pomocným prouděním (vyfouknutí dusíku na ventilový kužel). Doposud známé rychlouzavírací ventily smějí být používány v potrubním vedení, kde se vyskytuje nízká koncentrace
prachu (čistá strana filtru).
Účinnost ventilu a jeho tlaková odolnost musí být odborně dokázána.

Protiexplozní plovákový ventil typu VENTEX
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Externě spouštěný protiexplozní ventil

Externě spouštěný protiexplozní plovákový ventil typu
VENTEX instalovaný do odsávacího potrubí

3.4.5. Odlehčovací protiexplozní komín
Protiexplozní komín sestává z potrubních dílů, které jsou ve speciálním dílu vzájemně spojeny. Oddělení potrubí od venkovní atmosféry se zde uskutečňuje odlehčovacím zařízením (klapkou, víkem, membránou o statickém pojistném tlaku pstat. ≤ 10 kPa).
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Přenesení exploze se zabraňuje a silně redukuje následkem změny směru proudění o 180° a současným odlehčením exploze do volného prostoru. K uvolnění některých dílů protiexplozního komínu nesmí dojít. Je zde zásadně vyloučeno směrovat odlehčení do prostorů budov nebo provozních prostorů, komunikací apod. Uvedené opatření není obdobně jako odlehčení generelně tam, kde se vyskytují uvnitř zařízení jedovaté a žíravé látky. Konstrukční opatření nemusí vždy spolehlivě zabránit přenosu exploze, avšak další rozšiřování čela plamene za komínem bude silně porušeno, takže
v následném potrubním úseku lze opět počítat s pomalým průběhem exploze.

Protiexplozní komín

1 – připojovací příruba

3 - difusor

2 – plášť komínu

4 – pojistné ústrojí s kotvením
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Závěr
Pro bezpečnost v průmyslu je nezbytné důsledně ve všech případech, ať už
u jednoduchých zařízení, nebo technicky složitých zařízení, či investičních celků, odborně připravit analyzování situací za všech provozních stavů se specifikací případných
nebezpečí a návrhem na veškeré druhy opatření.
Není-li tento stupeň proveden, postrádá se jakákoliv možnost technicky, hospodárně a bezpečně proti eventuálním rizikům působit, což jak praxe ukazuje přináší
mnohdy nedozírné materiální a morální škody.
Z tohoto pohledu byl podle posledního stavu techniky v oboru zpracován průřez
pojmů spojených s riziky vznikajícími při průmyslových explozích a naznačena filosofie eliminace těchto rizik formou ropných prevenčních opatření. Z těchto poznatků lze
vycházet při optimálním zajištění technologií, procesů, činností v průmyslu s ohledem
nejen na bezpečnost samotnou, ale rovněž s ohledem na hospodárnost, provozní a investiční náklady. Základem je však velmi konsekventní a odborná analýza těchto projektů
z tohoto pohledu, a to již v oblasti studie a přípravy projektu, nikoli až před uváděním
zařízení do provozu. Tato povinnost vyplývá z platné legislativní úpravy - požadavek
na zpracování dokumentu o ochraně před výbuchem.
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Zkušenosti ze zpracovávání dokumentace o ochraně před
výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
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VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice, stabrynd@vvuu.cz
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ABSTRAKT
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., ze dne 2.6.2004, které vyšlo ve
sbírce zákonů, částka 131, zabezpečuje do našeho právního řádu transpozici směrnice Evropského společenství 1999/92/ES (ATEX 137)
o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v prostředí s nebezpečím výbuchu, jejímž cílem je zajištění
vyšší úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Uvedené nařízení vlády vymezuje zaměstnavatelům minimální požadavky pro posouzení rizik výbuchu a jejich snížení a současně ukládá povinnost
zpracovat o tomto posouzení písemný doklad – dokumentaci o ochraně
před výbuchem. Posuzování technologií a prostorů z tohoto pohledu
v různých oblastech průmyslu a podnikatelské sféry vede k získávání
zkušeností a informací, které postupně umožňují vytvářet určitý obraz
o stavu protivýbuchové prevence u nás.

Úvod
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se stalo nutností přizpůsobit a sladit náš právní systém s právním systémem tohoto společenství. Jedním
z dokumentů, které jsou reakcí na uvedený nový stav, je nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
z 2. června 2004 o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, s účinností od 1. září 2004.
Tento právní předpis je převzatou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
1999/92/ES (ATEX 137) z 16. prosince 1991 o minimálních požadavcích na zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených prostředí s nebezpečím výbuchu, zapracovanou tímto do našeho právního řádu.
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Protivýbuchová prevence a tím ochrana zaměstnanců v prostorech s nebezpečím
výbuchu, která je hlavním smyslem zmíněného nařízení vlády, není svou podstatou
v našich podmínkách něčím zcela novým.
Požadavek na ochranu zaměstnanců je zakotven m.j. již v základním právním
dokumentu z oblasti pracovně právních vztahů, kterým je zákon č. 65/1965 Sb. zákoník
práce (v dosud platném znění), kde jsou tyto požadavky obsaženy v § 132, odst. a).
Je-li ochrana zaměstnanců již v našich právních dokumentech zakotvena, co nového tedy přináší nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ?
Tento právní předpis je přínosný m.j. zejména z těchto důvodů:
• představuje samostatný a cílený právní předpis v oblasti protivýbuchové prevence
• obsahuje požadavky na obsah a způsob hodnocení rizik výbuchu
• obsahuje požadavek na zpracování písemného dokladu o provedeném hodnocení,
tzv. dokumentace o ochraně před výbuchem
Postup při zpracování dokumentace o ochraně před výbuchem má logické pořadí
jednotlivých kroků, které vyplývá z řešené problematiky.
Jestliže chceme hodnotit výbuchová rizika, musíme vědět co nejvíce o situaci
v posuzovaném prostoru a to především o látkách, která potenciálně rizika výbuchu vytvářejí, ale také o podmínkách jejich výskytu, tedy o technologických procesech a pracovních postupech.
Postup posuzování úrovně protivýbuchové bezpečnosti lze tak stručně charakterizovat následujícími základními kroky:
• zjištění vyskytujících se potenciálně nebezpečných látek v posuzované technologii
či prostoru a jejich bezpečnostně technických charakteristik
• stav nebezpečných látek (co se s látkami děje – závisí na technologii zpracování,
podmínkách skladování, na manipulaci s těmito látkami)
• možné zdroje úniku nebezpečných látek (ze zařízení technologie, z vnitřních prostorů skladovacích zařízení a obalů, při manipulaci s látkami apod.)
• vyhodnocení zón s nebezpečím výbuchu – jejich typ, rozsah, vyhodnocení ve vnitřních i vnějších prostorech zařízení
• vyhodnocení možných zdrojů iniciace s pravděpodobností aktivace a účinnosti
v zónách s nebezpečím výbuchu, příp. i v souvisejících prostorech, mohou-li zóny
ovlivnit
• zabezpečení proti aktivaci a účinnosti iniciačních zdrojů v posuzovaném prostoru
• doporučení a návrh technických a organizačních opatření
V rámci uvedeného procesu posuzování jsou postupně získávány poznatky o stavu a úrovni protivýbuchové prevence ve firmách, případně i v jednotlivých odvětvích
hospodářství, přičemž jako zdroj poznatků lze uvést zejména dvě oblasti:
• dokumentaci - úroveň bezpečnostní dokumentace, z hlediska kompletnosti i aktuálnosti zpracování
• reálný stav - realizovaná bezpečnostní zajištění technologií a prostorů v případě nově dokončovaných a realizovaných investic nebo již provozovaných technologií
a prováděných pracovních postupů
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Krátký dotek teorie
Výbuch, jako rychlá forma oxidace či rozkladná reakce, vyžaduje pro svůj vznik
obdobné podmínky jako požár, ve smyslu současné přítomnosti tří základních činitelů,
jak je patrné z obr. 1.

Obr. 1
Předpokládáme-li pro diskutovanou oblast nebezpečí výbuchu běžné podmínky
v průmyslové a podnikatelské sféře, pak kromě vyskytujících se látek, charakterizujících z hlediska možného výbuchu posuzovaný prostor a vzdušného kyslíku zde většinou
přítomného, je posledním činitelem pro vznik výbuchu v takto posuzovaných prostorech
zdroj iniciace.
Základní zdroje iniciace uvádí norma ČSN EN 1127-1:1998:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Horké povrchy
Plameny a horké plyny
Mechanicky vznikající jiskry
Elektrická zařízení (elektrické jiskry, horké povrchy)
Rozptylové el. proudy a katodová ochrana proti korozi
Statická elektřina
Úder blesku
Vysokofrekvenční elektromagnet. vlny v rozsahu frekvence 104 Hz až do
3.1012 Hz
Elektromagnetické záření v rozsahu frekvencí 3.1011 Hz až do 3.1015 Hz
(optické spektrum o vlnové délce 1000 μm až 0,1 μm)
Ionizující záření
Ultrazvuk
Adiabatická komprese a rázové vlny
Exotermické reakce včetně samovznícení prachů
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Bezpečnostní dokumentace – zkušenosti se stavem a úrovní
Informace o vyskytujících se nebezpečných látkách
Povinností každého právního subjektu je mít dostatečné a dokumentované informace o nebezpečných látkách, které se v jeho prostorech a při jeho činnostech vyskytují.
Hořlavé plyny, hořlavé kapaliny
Dle dosavadních zkušeností lze konstatovat, že bezpečnostní údaje k hořlavým
plynům a parám jsou ve většině firem dostupné.
Potřebné informace jsou většinou obsaženy v bezpečnostních listech, které se
nyní zpracovávají podle vyhlášky MPO č.231/2004 Sb., upravené vyhláškou č.
460/2005 Sb. a podle Směrnice Komise 2001/058/ES. Zpravidla nebývá problém bezpečnostní listy získat, i když často neobsahují všechny bezpečnostní parametry potřebné
pro posouzení protivýbuchové prevence.
Pokud informace v bezpečnostních listech nejsou dostatečné, lze dále využít
normu ČSN IEC 79-20 z února 2001, kde je obsažena dosti široká škála látek a uvedené
bezpečnostní charakteristiky jsou právě využitelné v protivýbuchové prevenci.
V neposlední řadě je cenným zdrojem odborná literatura, zejména hasičské odborné veřejnosti známá dvoudílná publikace „Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek“ z roku 1990, případně internetové informace.
Tyto prameny však lze obtížně využít pro látky s možností výskytu různých modifikací s různými bezpečnostními parametry (jako např. v případě různých druhů motorové nafty s odlišnými body vzplanutí).
Hořlavé prachy
Poněkud odlišná je situace v oblasti hořlavých prachů, jejichž výbuchové vlastnosti často ovlivňuje konkrétní technologický proces.
V literatuře k mnohým běžným látkám (dřevo, mouka, cukr, uhlí a dalším) údaje
o nebezpečných vlastnostech jejich prachů existují. Hodnoty bezpečnostních charakteristik jsou však uváděny často v širokém intervalu, který může sloužit pro orientační posouzení, nebývají však použitelné pro konkrétní technologický proces.
Vlastnosti prachů, ve vztahu k nebezpečí výbuchu, zásadně ovlivňuje vyskytující
se velikost jejich částic a skutečná koncentrace ve vznosu, což vyplývá z podmínek při
výskytu a zpracování v konkrétním technologickém postupu.
Bezpečnostní listy pro prachy v posuzovaných technologiích většinou k dispozici u provozovatelů nejsou. Proto je často pro posouzení dané technologie nutné před
vlastním posuzováním odebrat konkrétní vzorek prachů z technologie a parametry výbušnosti zjistit zkouškami v akreditované laboratoři, případně provést ještě měření koncentrací za provozu.
35

Technologické procesy a pracovní postupy
Hlavní technologické procesy a případně pracovní postupy jsou zpravidla dostatečně popsány v provozních reglementech a dalších požadovaných dokumentech, ať už
díky tlaku kontroly ze strany státní správy, požadavkům pro certifikace dle norem řady
ISO, ale i samotným zájmem mnohých zaměstnavatelů mít technickou dokumentaci
v pořádku.
Z pohledu posuzovatelů bezpečnosti však bývá někdy problém získat tyto informace jako ucelený podklad.
Horší situace bývá v získávání potřebných informací o procesech a postupech
nevýrobních, o činnostech ve skladovacích či podobných obslužných prostorech, tedy
ve vztahu k hlavní výrobě v podpůrných oblastech. Zde se potenciálně nebezpečné látky
rovněž vyskytují a nějakým procesem procházejí, mnohdy zde s nimi bývá manipulováno (např. hořlavé kapaliny jsou plněny nebo stáčeny), případně se zde někdy vyskytují
i látky, které svým charakterem neodpovídají účelu posuzovaného prostoru.
Přesný popis činností zde obvykle nebývá k dispozici, někdy chybí i informace
o některých vyskytujících se látkách v daném prostoru.
Přitom obecně platí, že poskytnuté podkladové informace z hlediska přesnosti
údajů mohou ovlivnit rozsah a úroveň vyhodnocené nebezpečnosti látek v posuzovaném
prostoru a následně i rozsah doporučovaných opatření.
Samotná přítomnost potenciálně nebezpečné látky přitom vždy nemusí znamenat
i výskyt nebezpečné atmosféry a tím výskyt výbušného prostředí (což například platí
u hořlavých kapalin vyšších tříd nebezpečnosti ve vztahu k jejich teplotě
v posuzovaném prostoru či technologii).

Protokoly o určení vnějších vlivů
Dokumentace o ochraně před výbuchem obsahuje posouzení prostorů, v nichž se
vyskytuje prostředí s nebezpečím výbuchu. Z toho tedy vyplývá nutnost nejdříve vyhodnotit, zda a kde se prostor potenciálně nebezpečný výbuchem vyskytuje a jaký je jeho rozsah.
Vyhodnocení nebezpečných prostorů, vč. vyhodnocení typu a rozsahu výbušných zón, má obsahovat právě dokument nazývaný „protokol o určení vnějších vlivů“,
v minulosti nazývaný „protokol o stanovení prostředí“.
Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokladové dokumentace a měl by
být proto zpracován před uvedením technologie do provozu či před počátkem využívání
určitého prostoru a uchováván po celou dobu životnosti zařízení či využívání prostoru.
Přestože formální stránka tohoto dokumentu není striktně předepsaná, informativní obsahový vzor je uveden jako příloha dosud platné normy ČSN 33 2000-3 ze srpna
1995, která slouží k hodnocení vnějších vlivů.
Vyskytují-li se v posuzované technologii nebo prostoru látky potenciálně nebezpečné z hlediska výbuchu, má protokol o určení vnějších vlivů obsahovat také hodnocení tohoto hlediska, včetně stanovení rozsahu a typu výbušných zón.
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Pro případ výskytu hořlavých plynů a par hořlavých kapalin se uvedené hodnocení provádí podle normy ČSN EN 60079-10, v případě výskytu hořlavých prachů pak
podle normy ČSN EN 50281-3.
Zkušenosti s protokoly o určení vnějších vlivů jsou různé, většinou však ne moc
příznivé.
Pro mnohé technologie a prostory nejsou protokoly o určení vnějších vlivů zpracovány vůbec.
Tam, kde tyto dokumenty existují, se lze setkat s následujícími skutečnostmi.

Protokoly zpracované dle již neplatných předpisů
Protokoly o určení vnějších vlivů nejsou u nás něčím novým, jsou zpracovávány
desítky let. Normové předpisy za tuto dobu doznaly určitých změn, včetně změny ve
způsobu značení.
V hodnocení nebezpečných prostorů (s hořlavými plyny a/nebo hořlavými kapalinami) se však i dnes někdy vyskytují zpracování s výskytem vyhodnocených ochranných prostorů (OP) a označení zón s nebezpečím výbuchu jako prostorů SNV dle normy
ČSN 33 2320 z února 1996.
Možnost jejího používání zanikla 30.11.1999, do tohoto data byl souběh platnosti s ČSN EN 60079-10 ze srpna 1997 a tedy i možnost výběru normy, od 1.12.1999 nutno používat hodnocení dle ČSN EN 60079-10 v platném znění (nové vydání z listopadu
2003).
Samotná skutečnost, že prostor je hodnocen podle neplatné normy automaticky
nemusí znamenat, že ve výsledku stanovený typ a rozsah výbušné zóny je
v hodnoceném prostoru z hlediska bezpečnosti i současně platných předpisů stanoven
nesprávně.
V případě výskytu hořlavých plynů a par by však vyhodnocení každé zóny dle
platných předpisů mělo obsahovat také skupinu výbušnosti a teplotní třídu příslušné nebezpečné látky, což v minulosti nebývalo uváděno, zpravidla nebyly také vyhodnoceny
vnitřní prostory zařízení.
Kromě samotné skutečnosti, že bezpečnostní dokumentace by měla být zpracována dle platných předpisů, v případě hodnocení vnějších vlivů je tato záležitost umocněna i přínosně zpracovanou částí větrání pro prostory s hořlavými plyny a parami,
včetně uvedených výpočtů.

Hodnocení jen části vnějších vlivů
Vnější vlivy představují vyhodnocení vnějších podmínek, které mohou ovlivňovat správnou funkci zařízení, zejména elektrozařízení, v posuzovaném prostoru, ale rovněž naopak, samotná zařízení zpětně situaci v prostoru ovlivňují.
Hodnocení vnějších vlivů se provádí především dle již zmíněné ČSN 33 2000-3,
kde je celkem přes 20 vnějších vlivů, členěných dále do tří kategorií. Od vlhkosti, prašnosti, výskytu vody a dalších, až po vnější vliv „povaha zpracovávaných nebo sklado37

vaných látek“. Právě tímto vlivem se hodnotí, zda ve vztahu k vyskytujícím se látkám je
v posuzovaném prostoru potenciální nebezpečí požáru nebo, což nás zajímá z hlediska protivýbuchové prevence, zda je zde potenciální nebezpečí výbuchu a zda toto nebezpečí vytvářejí hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin nebo hořlavé prachy, případně
pro úplnost i výbušniny.
Některé z vyskytujících se protokolů nepokrývají hodnocení všech vnějších vlivů. Toto by však mělo být provedeno, neboť na základě jejich úplného hodnocení lze
následně vyhodnotit prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tato záležitost se přímo k protivýbuchové bezpečnosti nevztahuje, je však vhodné se o tom
zmínit.

Nebývá uvedeno vyhodnocení vnitřních prostorů zařízení
Vyhodnocení prostředí ve vnitřních prostorech zařízení s nebezpečnými látkami
velmi často chybí. Nedostatek se objevuje samozřejmě ve starších protokolech, zpracovaných dle již neplatných norem, ale i ve zcela nových protokolech, někdy zpracovaných i renomovanými projekčními organizacemi k nově najížděným technologiím. Kupodivu jsou takovéto dokumenty někdy předávány i zahraničními dodavateli nových
technologií z jiných států EU, odkud byla evropská norma v podstatě převzata.
Zde lze jen konstatovat, že je povinností investora si tuto záležitost ohlídat.
Pro někoho možná zdánlivá formálnost hodnocení vnitřních prostorů se jeví jinak když uvážíme, že i zde existují iniciační zdroje a je tedy nutné charakter podmínek
ve vnitřních prostorech znát a hodnotit.
Příklad 1:

ultrazvukové měření hladiny ve skladovacích nádržích – ultrazvuk je mezi iniciačními zdroji.

Příklad 2:

nebezpečí iniciace ve vnitřním prostoru nádrže vnějším iniciačním zdrojem - např. bleskem. Protiexplozní pojistky na odvětrávacím potrubí - tato opatření jsou běžně již dlouho využívaná a tedy ne nová.

Posuzování iniciačních zdrojů ve vnitřních prostorech zařízení je také součástí
hodnocení protivýbuchové prevence v rámci zpracování dokumentace o ochraně před
výbuchem.

Realizované či provozované technologie a využívané prostory – zkušenosti z praxe
Nevyhodnocený stav bezpečnosti při změnách technologií
Relativně časté změny vlastníků stávajících areálů a objektů, ve starších objektech pak nové technologie nebo činnosti s jinými látkami, bez náležitého zabezpečení
a technických úprav (např. odvětrání), nesprávné společné skladování různých i nebez-
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pečných látek (hořlavé kapaliny společně s jinými látkami) - to jsou některá zjištění
v této oblasti.
Až při zpracování dokumentace k protivýbuchové prevenci vyplývají některé
problémy i již zkolaudovaných staveb a provozů. Jedním bývá zmíněné odvětrání, které
je jedním z řešení eliminace vznikající výbušné atmosféry. Nemusíme v úvodu vědět
mnoho detailů o technologii, známe-li vyskytující se látky a jejich relativní hmotnost ke
vzduchu, dá se téměř ihned hodnotit, zda přirozené nebo nucené odvětrání je z hlediska
umístění správně navrženo a odhadnout zda vůbec bude účinné.
Příklad 3:

záložní zdroje s akumulátory – častý výskyt plošně větších „polí“ akumulátorů v uzavřených rozlehlých místnostech s plochými stropy, někdy navíc rozdělenými stavebními překlady na oddělené, špatně větratelné prostory - vzhledem k plochám místností neúčinné způsoby větrání

Nebezpečné činnosti v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo v jejich blízkosti
♦ Činnosti v prostorech s látkami nebezpečnými výbuchem, kdy je obtížné technologii
přerušit
Tyto situace obecně nejsou zcela nové, ve většině podniků jsou dlouhodobě vytvořeny a vydávány interní příkazy a povolení pro nebezpečné činnosti.
V souvislosti s povinností zpracovat dokumentaci o ochraně před výbuchem je
nutno uvádět detailně a konkrétně, co má být za takových situací provedeno a jaká opatření se mají provést před započetím činností, v době jejich provádění i po ukončení činností v prostorech s nebezpečím výbuchu. Příkaz pro takovéto zajištění protivýbuchové
prevence je označován jako „příkaz V“ (V - od slova výbuch).
Za těchto situací se lze setkat s problémy, které jsou v některých firmách
z hlediska pochopení vztahu a možností využití zavedených příkazů (často pro oblast
požární bezpečnosti, např. při svařování) a příkazů V, vztahujících se k protivýbuchové
prevenci.
Příklad 4:

situace, kdy otevřená chemická technologie s hořlavými kapalinami
a zónami s nebezpečím výbuchu je upravována za provozu. Pro prováděné nebezpečné práce (např. svařování, řezání plamenem, broušení, vrtání)
nutno zpracovat příkazy V.

Příklad 5:

v elektrárnách a teplárnách (ale i jiných odvětvích) zavedeny příkazy S
(pro svařování); vyskytují se dotazy ke vztahu stávajících příkazů S a příkazů V, např. při pracích v prostorech s výskytem uhelného prachu.
Pokud příkaz S sám neobsahuje již také dostatečná opatření pro zajištění
prevence proti výbuchu, pak např. pro činnosti zajišťující odstraňování
uhelného prachu z prostoru lze použít příkaz V (stanovení pravidel protivýbuchové prevence), po těchto provedených činnostech v prostoru již
bez nebezpečí výbuchu lze použít příkaz S.

♦ Činnosti prováděné v místech bez nebezpečí výbuchu, která však sousedí
s nebezpečnými prostory
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Příklad 6:

úpravy kolejové vlečky v těsné blízkosti plnícího stanoviště železničních
cisteren, kde dochází k manipulaci s hořlavými kapalinami (havarijní
jímka s úkapy, vyhodnocené prostory s nebezpečím výbuchu). Při úpravách možný výskyt činností jako svařování, řezání broušení apod. se
zdroji iniciace.
Z důvodu charakteru uvedených činností při úpravě kolejové vlečky nutné zabezpečení příkazem V podobně, jako při práci přímo v prostorech
s nebezpečím výbuchu.

Instalovaná nevhodná bezpečnostní zařízení
Instalovaná nevhodná či nevyhovující zařízení pro zajištění bezpečnosti nejsou
naštěstí častým jevem. Varující je zde však skutečnost, že v těchto případech se o nezajištění příslušného prostoru či zařízení neví a je předpokládán vyhovující stav.
Příklad 7:

otevřená technologie chemického výrobního provozu, využívající jako
jednu ze surovin vodík, přiváděný ke komplexu zařízení z výrobny vodíku z jiné části firmy. Velínem zaznamenané velké a prudké narůstání tlaku vodíku v přívodním potrubí (v důsledku problémů řídícího systému ve
výrobně vodíku) bylo řešeno odpouštěním vodíku do volné atmosféry
přes odvzdušňovací potrubí s koncovou protiexplozní pojistkou. Velké
množství vodíku tak unikalo z potrubí velkou rychlostí za současného
zvukového projevu – silného hukotu.
Z hlediska venkovních podmínek byl v této době stav před bouřkou. Po
určité krátké době došlo ke vznícení mraku vodíku ve volném prostoru
a silnému výbuchu, který ale s ohledem na potenciálně možné následky
způsobil jen relativně malé přímé materiální škody, bez zranění osob.
Až při detailním zkoumání možných příčin výbuchu se přišlo na to, že na
koncových částech odvzdušňovacích větví potrubí jsou benzínové, nikoliv vodíkové protiexplozní pojistky.

Nevyhodnocené změny během provozování - stavební či technologické
V provozech či samostatných prostorech (např. ve skladech) dochází často během dlouhodobého využívání k dílčím úpravám, které v souhrnu změní původní podmínky pro povolené využívání prostoru s výskytem nebezpečných látek. Provedené
změny však často nebývají vyhodnoceny z bezpečnostního hlediska.
Příklad 7:

dlouhodobě využívaný sklad s kapalnými odpady s charakterem hořlavých kapalin (h.k.) všech tříd nebezpečnosti, skladovanými v uzavřených
obalech (sudech), v prostoru skladování nedocházelo k manipulaci s h.k.;
původně zajištěno přirozené větrání velkými vraty na obou koncích skladu.
Během let z provozních důvodů došlo k uzavření (opláštění) skladu
v místě vrat na jedné straně, kam navíc byla umístěna sběrná nádrž
s netěsným víkem, do které byly ručně vylévány kapalné odpady (rovněž
h.k.. všech tříd nebezpečnosti) z objemově malých obalů.
Podmínky změnily prostředí na prostor s nebezpečím výbuchu.
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Příklad 8:

jednotka na likvidaci odplynů spalováním, původně realizovaná pro
likvidaci ekologicky škodlivých nevýbušných par. Později z jiné technologie s mycí linkou s hořlavými kapalinami, po problémech
s exhalacemi vypouštěnými do ovzduší, bylo odtahové potrubí z této mycí linky napojeno do stávajícího potrubí a výbušná atmosféra byla dále
vedena pomocí stávajícího, pro novou atmosféru nevyhovujícího ventilátoru do zmíněné jednotky na spalování odplynů.
Důsledkem byl výbuch, naštěstí bez zranění a s malými materiálními
škodami.

Nedodržování původních technologických postupů
Nejedná se zpravidla o postupy výrobní, kde by jejich nedodržení ovlivnilo přímo výsledný produkt a jeho kvalitu, ale o procesy v tomto smyslu nevýrobní.
Příklad 9:

provoz pro likvidaci pevných odpadů – dle projektu byl uvažovaný
prostor určen pro skladování hořlavých látek, bez nebezpečí vzniku prostředí s možností výbuchu. V důsledku obchodních příležitostí se
v uvedeném skladovacím prostoru začal umísťovat také pevný materiál
s látkami, vytvářejícími nebezpečí výbuchu (obaly od barev a ředidel znečištěné či přímo se zbytky hořlavých kapalin, obaly od sprejů), bez
odpovídajícího zajištění skladovacího prostoru a potřebných změn ve vybavení v oblasti zejména elektro, ale i např. mechanických zařízení (mechanický drtič, jeřáb s ocelovým drapákem), kterými by se eliminovaly
možné zdroje iniciace. Důsledkem byl výbuch a požár s většími škodami
a výpadkem v provozování.

Výskyt látek nebo provádění činností nesouvisejících s daným provozem.
Jde o relativně častý případ v prostorech nesouvisejících přímo s hlavními technologiemi a procesy, tedy v prostorech pomocných provozů či skladů.
Tyto zpravidla uzavřené místnosti, s látkami a technologickými či pracovními
procesy nevytvářejícími nebezpečí výbuchu, jsou postupně využívány i k uskladnění látek s tvorbou prostředí s nebezpečím výbuchu a případně je zde s těmito látkami také
manipulováno.
Příklad 10:

uzavřený prostor s technologií na regeneraci strojního oleje, s charakterem hořlavé kapaliny III. třídy nebezpečnosti a při technologickém procesu byla jeho teplota dostatečně pod teplotou vzplanutí, tedy prostor bez
nebezpečí výbuchu.
Mimo tuto technologii zde byly v sudech a umělohmotných obalech skladována ředidla a čistící prostředky s charakterem hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti, přičemž zde docházelo i k manipulaci s nimi – rozlévání do menších obalů, napouštění čistících textilií apod. Elektrovybavení v tomto prostoru (svítidla, vypínače) však nebylo určeno do prostředí
s nebezpečím výbuchu.
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Příklad 11:

sklad produktů - nehořlavých kapalin v sudech. Z důvodu nedostatku
skladovacích prostorů zde bylo uskladněno také několik tun práškového
suchého lihu.

Nesprávné nebo nedostatečné vybavení zaměstnanců
Je nezbytné, aby zaměstnanci vykonávající činnosti v prostorech s nebezpečím
výbuchu byli vybaveni vyhovujícím pracovním oděvem a obuví i pracovními nástroji.
Příklad 12:

pracovnice laboratoří prováděla předepsanou zkoušku v digestoři, zahrnující manipulaci s hořlavými kapalinami I. třídy nebezpečnosti. Byla
vybavena chemickou rukavicí - nikoliv antistatickou, vyhovujícím pracovním oděvem - ale firemním tričkem s podílem umělých vláken. Digestoř neměla vyhovující odvětrání.
Důsledkem bylo vznícení par hořlavé kapaliny při pohybu ruky s rukavicí nad miskou s hořlavou kapalinou v digestoři.

Závěr
V předchozím uvedené zkušenosti a příklady byly vybrány z různých oblastí
průmyslové a podnikatelské sféry a jistě nejsou vyčerpávajícím výčtem zjištěných a vyskytujících se nedostatků.
Vyplývá z nich však nutnost věnovat bezpečnostní problematice - v našem případě oblasti protivýbuchové prevence - pozornost z komplexního pohledu, kdy hodnocení potenciálních výbuchových rizik nebude prováděno namátkou, ale jako systematické posuzování stavu v nebezpečných prostorech, a to jak v případě připravovaných investic, tak u technologií a prostorů již provozovaných a v souladu s požadavky NV
č. 406/2004 Sb. s nezbytnými úpravami v případě změněných podmínek.
Pak lze dosáhnout toho, aby aplikace požadavků NV č. 406/2004 Sb. reálně minimalizovala existující rizika v této oblasti a byl tak v co největší míře splněn hlavní
smysl této právní normy - co největší ochrana zaměstnanců pracujících v prostorech
s nebezpečím výbuchu.
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Škody způsobené přepětím
zničená síťová karta
Průmysl, ekonomika a veřejný život jsou silně
závislé na elektronickém zpracování dat (EDP).
Dnes přepětí způsobuje více než třetinu
poškození elektronických zařízení.
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Příčiny škod za poslední léta
Statistika sestavená asociací německých pojišťoven
(GDV), Berlín

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
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14.05.02 / S1597_a

Škody způsobené v zemědelství
Statistika nároků 2003, VGH-pojišťovna, Hannover
množství nároků: 1579
hodnota nároků: 13.2 M €
jiné
samovznícení
exploze
přehřátí
oheň
elektroinstalace
chybná obsluha

14 % škody z neznámých příčin
41 % jiné důvody
45 % bleskový výboj
výboj /
přechodná přepětí

práce v prost. s neb. požáru

Škody způsobené bleskem a přepětím
množství nároků: 916 (58%)
hodnota nároků:
877,000 €
Lit: GDV e. V., Berlin 2001
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úder blesku
přepětí zp. bleskem
žhářství

V systémech jsou nejdříve a nejvíce ohrožena
přepětím citlivá zařízení. Tato zařízení tvoří
především počítačové sítě např. servry,
pracovní stanice a PC.

Statistika sestavená firmou IBM Německo
ukazuje, že firmy téměř zbankrotují, trvá-li
výpadek počítačů 4,8 dne.
Počítačoví experti tvrdí: ”V reálném životě devět
z deseti firem zkrachuje, když jsou počítače dva
týdny mimo provoz”.

Jsou-li data sítě paralyzována, je výsledek
přerušení okamžitý: nejsou ve firmě již
k dispozici.
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Lightning flash

Napěťové- a proudové rázy jsou způsobeny:

• přímými údery blesku
• údery blesku do vzdálenosti ≈ 2 km
• spínacími jevy v síti nn

Source: Tokyo Lightning Protection and Earthing System Corporation
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ABC Company
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Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

Zásobníky rafinérie explodovaly následkem úderu blesku,
Cilacap / Java 1995

2.1 Škody v nebezpečných
prostorách
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Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia
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Úder blesku do rafinérie
Cilacap /Java, 1995

Zásobníky rafinérie explodovaly následkem úderu blesku,
Cilacap / Java 1995

V říjnu 1995 došlo úderem blesku ke zničení indonéské rafinérie
Pertamina v Cilacap na jižním pobřeží Jávy.
Úderem blesku explodoval zásobník ropy a hořící ropa zapálila dalších
6 sousedních zásobníků. Příčina: neúplné vyrovnání potenciálů.
1000 obyvatel Cilacapu a 400 zaměstnanců rafinérie muselo být
evakuováno z bezpečnostních důvodů.
Rafinérie byla odstavena na 1,5 roku. Kryla 34 % celkové spotřeby
Indonésie. To znamenalo, že musely být dováženy z Javy veškeré
suroviny např. ropa, benzín, petrolej, nafta v denní hodnotě 300 000
Euro. Na jaře 1997 byla znovu obnovena výroba.
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Úder blesku do zásobníku ropné rafinérie
Trzebinia (Polsko), květen 2002

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

Úder blesku do „Faradayovy klece“ způsobil přeskok na
elektrické vedení tvořící „díru“ ve „Faradayově kleci“

î = 100 kA

Během bouřky udeřily blesky do zásobníků ropné
rafinérie v blízkosti Krakova. Ochrana před bleskem?
Žádná!

Faraday klec
“Faraday díra”

2000 tun paliva explodovalo, vysoké plameny vyšlehly a
husté mraky kouře zakryly oblohu. Hasiči nemohli dostat
oheň pod kontrolu.

elektrické vedení

U = 100 kV

RE = 1 Ω
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Riga - Latvia
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Exploze muničního skladu v oblasti Chita příčina: úder bleskem, 2001
Dnes jsou odtamtud další zprávy, které mohou být považovány za tajné:
V oblasti Chita, kde má základnu armádní vojenské letectvo, udeřil
blesk do skladu munice. Blesk způsobil požár a následkem toho
explodovaly rakety. Podle zpráv očitých svědků, rakety rozmetaly sklad
munice do oblasti několika km2.
Podle informací PRAVDY, které obdržela od ministerstva obrany ruské
federace, bombové exploze ještě pokračující, ale jen v redukovaném
rozsahu. Hlavní část raket měla již explodovat během noci. Téměř
všechny místní požární sbory, armáda divize a oddělení ministerstva
pro mimořádné události se účastnily při boji proti požáru. Více než
10 000 obyvatel bylo již evakuováno. Doposud, nebyli zasažení žádní
civilisté.
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Škody způsobené bleskem
poškozená vnitřní instalace
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2.2 Škody ve městech

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia
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Anténní a audio-kabely zničeny zásahem blesku
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Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

Zničený rozváděč úderem blesku
Bojler poškozen úderem blesku

Lit.: Hasse, P.: Überspannungsschutz für Niederspannungsanlagen, TÜV - Verlag GmbH, Köln, 1998
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Riga - Latvia
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10.01.2000 / PME

Nebezpečí přepětí pro sousední objekty

Telefon poškozen úderem blesku

100 kA

přibližně 10 kV

přibližně
10 kV

přibližně 100 kV

230V 60V

telefonní
vedení

přibližně kA

přibližně 10 kA

přibližně 10 kA

hlavní

230 V~
přibližně kA
vodovod

přibližně Ω
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přibližně Ω

přibližně
10 kA

přibližně Ω

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia
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Úder blesku přerušil tramvajovou dopravu,
Mnichov / Německo, 9. květen, 2003

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

Úder blesku do stromu před budovou spolkových drah,
Mnichov, 9. květen 2003

Velké množství pasažérů uvízlo ve vlacích několik
hodin, aniž dojeli do příští stanice.
Více než 12 vlaků zůstalo stát v tunelech půl
hodiny, dříve než se záchranářům podařilo
obnovit provoz.
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přibližně kA

Úder blesku přerušil tramvajovou dopravu,
Mnichov / Německo, 9. květen, 2003

Zásahem blesku paralyzovaný telefon
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přibližně
kA

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

© 2004 DEHN + SÖHNE

47

Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
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01.04.03 / 553

Řídící jednotka dispečinku, poškozená přepětím,
Mnichov, 9. květen 2003

2.3 Škody na letištích
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Úder blesku zničil radar letadla cestujícím se nic nestalo, 1993

Úder blesku do věže frankfurtského letiště, 1992
Frankfurt
Úder blesku způsobil přerušení leteckého provozu téměř na
dvě hodiny. Tím bylo postiženo 70 letů. 40 letů muselo být
odkloněno na jiná letiště. Úder blesku způsobil aktivaci čidla
pro detekci ohně v řídicí věži. Z tohoto důvodů byl uvolněn
halónový plyn, který je určen pro vytěsnění kyslíku při
požáru. Tím byl z prostoru pro letecký dispečink odčerpán
kyslík a řídicí věž musela být evakuována.

Řím
Toto letadlo francouzské
letecké linky AIR France má
rozbitý nos.
Proč?
Krátce po startu z letiště
Řím-Fiumicino byl zasažen
úderem blesku radar pilotní
kabiny.
Štěstí pro pasažéry:
Letadlo mohlo nouzově přistát.
Sonntag aktuell, Stuttgart, 3rd of October, 1993
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Dnes obsahuje mnoho staveb elektrické a
elektronické systémy, jako např. počítačové
systémy nebo průmyslové procesní systémy.
Takové systémy vyžadují ochranu před
bleskem, která překračuje běžnou ochranu
před bleskem pro stavby z důvodu materiálních
škod a nebezpečí života.
Systémy nejsou ohroženy jen okamžitými
účinky přímého úderu blesku (oheň, výbuch,
mechanické a chemické škody), ale také
nepřímými účinky blesku (přepětím a
magnetickými poli).

2.4 Důsledky těchto škod
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Peter Respondek, Ostrava, 2006, Dr.-Ing. Peter Hasse, 2nd April 2004,
Riga - Latvia

Procedura normalizace

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)
Mezinárodní normy
V roce 1980 začala mezinárodní
Elektrotechnická komise (IEC) pracovat na
rozmanitých normách v ochraně před bleskem
a přepětím založených na praktických
provedených metodách ochrany a ochrany
zařízení.

Procedura paralelního hlasování

Evropský výbor pro
elektrotechnickou normalizaci (CLC)
Evropské normy
Přeložit do národních jazyků
členských států

Národní

normy
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ČSN EN 62305 – 2 Řízení rizika
Metodika stanovení rizika
identifikace chráněného objektu
identifikace typů ztrát
pro každý typ ztráty:
• identifikace tolerovatelného rizika RT
• identifikace a výpočet rizik
RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW, RZ
výpočet Rd a Ri
výpočet R = Rd + Ri
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ČSN EN 62305 – 2 Řízení rizika
Metodika stanovení rizika
R > RT

ne

ano

Rd > RT

objekt je dostatečně
chráněn pro každý
typ ztráty

ne

ano

Ri > R T

ne

instalace LPS s dostatečnou ochrannou úrovni ano
nebo jiných ochranných opatření
k redukci rizik RA, RB, RC

Děkuji Vám
za Vaši pozornost!

instalace SPD (PO) na vstupu do LPZ (ZBO) a,
v případě potřeby, jiných ochranných opatřeních
k redukci rizik RM, RU, RV, RW, RZ
instalace zvláštních ochranných
opatřeních
© 2004 DEHN + SÖHNE
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Iniciační schopnost elektrické jiskry

Ing. Ladislav Šimandl
doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
ANOTACE
Příspěvek se zabývá teorií elektrických jisker a hodnocením metod zjišťování míry nebezpečí iniciace elektrické jiskry výbušných souborů. Sumarizuje poznatky z oblasti iniciace elektrickou jiskrou. Jsou
zde prezentovány experimentální data měření jiskry z pohledu různých vlivů, jako například: druh výbušné atmosféry, tvary a vzdálenosti elektrod a jiné.
Úvod
8.8.2003 DOMAŽLICE - S těžkými popáleninami skončil ve čtvrtek odpoledne
v nemocnici německý řidič, kterému při čerpání pohonných hmot u benzínové pumpy
v Domažlicích explodoval v ruce kanystr s benzínem. "Plameny pohltily čerpací stojan
i osobní automobil zaparkovaný před ním. Díky rychlému zásahu hasičů se požár nerozšířil na celou čerpací stanici," řekl Jiří Filípek z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Podle něho byl řidič popálený v obličeji a na rukou. Záchranáři ho museli
okamžitě převézt k ošetření. "Došlo k tomu, když cizinec čerpal benzín do kanystru.
Zda byla příčinou exploze jiskra vyvolaná statickou elektřinou, nebo řidič při čerpání
kouřil cigaretu, se zatím šetří," upřesnil Filípek.
(Elektronický archív Právo)
Jednou z oblastí bezpečnosti technologií, které pracují s hořlavými resp. výbušnými látkami, z pohledu možného požáru nebo výbuchu je hodnocení iniciačních zdrojů. Je tedy k dispozici hořlavý nebo výbušný soubor, který pokud iniciujeme začne hořet.
V protivýbuchové ochraně stále více na významu nabývá sekundární protivýbuchová ochrana, tj. omezení resp. odstranění iniciačních zdrojů.
Iniciace může nastat např.:
•
•
•
•
•
•

Iniciace plamenem
Iniciace horkým povrchem
Iniciace elektrickým jiskrovým výbojem
Iniciace vznícením
Iniciace ionizačním zářením
Iniciace ultrazvukem aj.
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Příspěvek je zaměřen na iniciaci jiskrovým výbojem. Tato oblast se nazývá jiskrová bezpečnost.
Jiskrová bezpečnost je jednou z několika technik pro vyloučení explose
v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pracuje na principu omezení energie, která je k dispozici v obvodech a zařízeních, na úroveň, která je tak nízká, že nevznítí nejsnáze zapalitelnou směs plynu nebo par se vzduchem (směs o tzv. optimální koncentraci). Obvody
a zařízení jsou navrhována tak, aby byla bezpečnost zajišťována jak za normálního provozu, tak i při všech pravděpodobných poruchových stavech. Hlavními parametry,
o které se jiskrová bezpečnost opírá z pohledu hořlavých souborů jsou:
MIE – minimální iniciační energie
MIC – minimální zápalný proud
MESG – minimální experimentální spára
Tyto parametry jsou získávány experimentálně. Experimenty se neprovádí pro
každou hořlavou látku, ale pouze pro některé typické látky, které mají podobné vlastnosti. Celá problematika jiskrové bezpečnosti se týká především mechanismu iniciace
elektrickým jiskrovým výbojem. Tento děj je velmi složitý. Příspěvek se soustřeďuje
právě na schopnosti elektrického jiskrového výboje iniciovat daný hořlavý soubor.
Shromažďuje data z měření, činí závěry a provádí další upřesňující měření, které by měly odpovědět na některé otázky, které vyvstávají při hodnocení jiskrové bezpečnosti,
především pak při zjišťování Požárně technických charakteristik látek, které s jiskrovou
bezpečností úzce souvisí.

Iniciace elektrickou jiskrou
Hořlavá směs může být zapálená pouze elektrickou jiskrou, která uvolní minimální množství energie nutné k rozšíření chemické reakce (hoření) z malé části do celkového objemu.
Teploty jisker jsou poměrně vysoké, místně přesahují teplotu 10000° C, dochází
k intenzivnímu transportu tepla do okolí směsi. Tím v kulovité slupce kolem jiskry roste
teplota z Tpoč na Tplam a vyvolá vlnu hoření. Zda však tato vlna hoření zapálí celou směs,
závisí na tom, do jak velkého objemu se šíří, protože teplota jiskry v důsledku transportu tepla klesá na teplotu plamene (Tplam) vlny hoření. Další přívod energie do směsi je
jen z energie vlny hoření.
Tato energie způsobí nárůst teploty neshořelé směsi ve vlně hoření probíhají následující děje:
¾ hoření a tím způsobenou změnu hustoty směsi dochází k rozdílu tlaku, který
vede k urychlení pohybu směsi,
¾ vzniká difúzní proudění mezi reakčními produkty, které způsobuje transport
hmoty.
Tyto děje způsobují transport hmoty jednotkou plochy vlny hoření, což vede
k dalšímu přívodu energie do ještě neshořelé směsi a tím k tepelnému rozpínání.
Nedostačuje-li energie jiskry k tomu, aby vznítila minimální objem směsi, pak
neshořelá plynovzduchová nebo parovzduchová směs působí v důsledku odvodu tepla
jako hasivo a reakce se zastavuje.
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Další studie vývoje jiskry byla uveřejněna v „Bureau of Mines“. Sledovala vývoj předního čela zážehového plamene. Na obrázku č. 1 je znázorněn vývoj plamene
dvou metanových plamenů vyvíjejících se v kouli o průměru 3,65 m. Plamen (A) hoří
ve směsi, jejíž koncentrace je blízká spodní mezi výbušnosti, plamen (B) hoří ve směsi
o koncentraci blízké horní mezi výbušnosti. Plamen (A) se šíří rovnoměrněji a do většího objemu čerstvé směsi. Plamen (B) se šíří pouze vertikálně.

Obrázek 1. Vývoj plamene po iniciaci jiskrou v atmosféře methanu s kyslíkem
a dusíkem [3].
Nejen velikost energie, ale i celkový průběh jiskrového výboje má významný
vliv na iniciační schopnost jiskry. Dále je popsána teorie elektrické jiskry a následně
z toho vyplývající nejvýznamější vlivy.

Elektrické výboje v plynech
Vzduch se skládá hlavně z molekul dusíku a kyslíku. Jsou v něm však zastoupeny také molekuly vzácných plynů, oxidu uhličitého, ozónu a částečky vody ve formě
páry nebo mlhy. Kromě neutrálních molekul obsahuje vzduch částečně kladné a záporné
ionty výše uvedených prvků, elektrony a radon. Dále jsou ve vzduchu obsaženy prachové částice celé řady prvků. Všechny tyto částice mají vliv na vznik a průběh výboje
v plynu.
Vznik výbojů souvisí hlavně s vytvořením plazmatického stavu mezi elektrodami. Tento stav nastane po překročení intenzity elektrického pole a při dosažení průrazné
hodnoty dielektrika. Při vzniku plazmatického stavu dojde ke vzniku vodivého spojení
elektrod. Toto vodivé spojení má za následek vznik elektronové laviny, která způsobuje
vytvoření samostatného výboje mezi elektrodami, to znamená vytvoření plazmy. Vznik
elektronové laviny je zobrazen na obr.2. Elektronová lavina je způsobena elektronem
uvolněným z katody nebo vzniklým ionizací neutrálního atomu ve výbojové dráze.
Elektron je urychlován elektrickým polem mezi elektrodami a při svém pohybu vlivem
srážek ionizuje neutrální atomy. Vykoná-li elektron při svém pohybu po dráze α ionizačních srážek, vznikne z uvolněných elektronů proud o velikosti:
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i = i0 .eα .d [A]

(1)

kde iO je proud původního výboje a d je vzdálenost elektrod

Vzniklé elektrony vytvářejí lavinu. Když se čelo laviny přiblíží k anodě, začne
se vytvářet tzv. kladný strimér. Strimér (viz. Obr. 2) je shluk ionizovaných částic
s mnohem vyšším stupněm ionizace než u elektronové laviny. Část A v obr. 2 představuje vznik elektronové laviny, část B znázorňuje elektronovou lavinu v okamžiku jejího
dotyku s anodou, v části C je znázorněn okamžik shromáždění všech elektronů laviny
a v části D se vytváří kladný strimér u anody. V části E je znázorněn vznik záporného
striméru v oblasti anody.

Obrázek 2. Vznik laviny a striméru ve výbojové dráze

Podstata a druhy výbojů
Elektrický výboj je fyzikální jev, v němž se izolant vlivem tepelných pochodů,
které v něm probíhají, stává vodičem elektrického proudu [1]. Ve většině případů jde
o krátkodobý jev, který zprostředkuje přechod prostředí z nevodivého stavu do stavu
vodivého. Výboje lze rozdělit dle doby působení na ustálené a přechodné. Ustálené výboje lze dále rozdělit na samostatné a nesamostatné. Nesamostatné výboje potřebují
zdroj nosičů nábojů – ionizační činidlo. Samostatné výboje jsou takové, které jsou
schopné vlastní existence. Podle velikosti proudu a napětí na elektrodách rozeznáváme
obecně tyto druhy elektrických výbojů:
Doutnavý výboj – tento typ výboje se vyznačuje studenou katodou, jejím malým proudovým zatížením (max. 103 A) a velkým katodovým úbytkem napětí (100 až
200 V). V katodové části doutnavého výboje pak dochází ke vzniku světla. Při atmosférickém tlaku se však doutnavý výboj nevyvine.
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Koróna – vzniká při atmosférickém tlaku a její hlavní podmínkou je nehomogenní elektrické pole ve výbojové dráze. Vzniká v okolí elektrod s malým poloměrem
křivosti. Plazma korónového výboje je tvořeno velmi tenkou vrstvou, která svítí. Koróna vyvolaná střídavým proudem vzniká každou půlperiodu. Mezi hlavní projevy koróny patří ztráty energie a vysokofrekvenční rušení provázené slyšitelnými akustickými
projevy.
Trsový výboj a sršení – vzniká na hrotech případně na prachových částečkách.
Je provázen vznikem rozvětveného svítícího trsu paprsků, které končí ve vzduchu. Trsový výboj často přechází v jiskrový výboj. Sršení vzniká při ustálení trsových výbojů
v čase.
Částečné výboje – vznikají v nehomogenitách izolantu, zpravidla vznikají
v dutinách nebo v bublinách pevných, popř. kapalných izolantů při provozním napětí.
Jsou způsobeny nižší elektrickou pevností v daných místech ve srovnání s okolním izolantem.
Jiskrový výboj - vzniká z koróny, trsového, klouzavého nebo částečného výboje, když napětí na elektrodách překročí průrazné napětí v izolantu. Jedná se o krátkodobý výboj, jehož výbojová dráha nemá trvale vysokou teplotu. Jiskra je tvořena výbojovými kanály s malým průměrem, které vyzařují intenzivní světlo. Výbojové kanály jiskry končí ve vzduchu nebo na protější elektrodě. Jiskrový výboj je provázen hlukem
vzniklým působením rázové vlny ve vzduchu, která je způsobena vznikem výbojové
dráhy jiskry. Doba trvání jiskry je velmi malá a je provázena silným vysokofrekvenčním rušením.
Elektrický oblouk - je jasně svítící dráha mezi elektrodami provázena vysokou
teplotou. Vzniká při dostatečné energii zdroje. Je provázen prudkým vzrůstem teploty
výboje a přibýváním volných nosičů náboje v důsledku termoionizace. Spínací oblouk
vzniká ve vypínačích, hoří na krátké vzdálenosti a trvá krátkou dobu, protože jinak by
mohl způsobit mechanickou destrukci vypínače. Volně hořící oblouk mění svou délku
působením elektromagnetických sil protékajícího proudu a tepelným prouděním plynu
plazmatu.
Parametry určující vlastnosti elektrických výbojů jsou:
 Napětí na elektrodách
 Proud procházející výbojovou drahou
 Chemické složení plazmatu výboje
 Tlak ve výbojové dráze
 Způsob chlazení plazmatu
 Tvar elektrod
 Materiál elektrod
 Proudění plynu ve výbojové dráze

Tyto parametry jsou vzájemně závislé. Vztah mezi průrazným napětím V (V),
vzdáleností elektrod a tlaku plynu se nazývá Paschenův zákon a má tvar [4]:
V=

c1 ⋅ p ⋅ d
c 2 + ln( p ⋅ d )
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(2)

Kde p je tlak (Pa), d velikost spáry (m) a c1 a c2 jsou konstanty. Paschenův zákon platí pro stejnosměrný i pro střídavý proud. Přičemž střídavý proud je normálně vyjádřen efektivními hodnotami (rms) a ne maximálními [proud Imax (A), napětí Umax (V)].
Efektivní hodnota proudu I (A) a napětí U (V) se spočte [3, 4, 5]:
I=

I max

U=

2

U max
2

(3)

To znamená, že Paschenova křivka (obr. č. 2) platí také pro oba proudy. Paschenova křivka nám tedy ukazuje, že při příliš velké nebo příliš malé mezeře mezi elektrodami dochází k přerušení oblouku. U malé spáry je to z důvodu malého prostoru, který
je nedostačující pro pohyb elektronů. U velké mezery za to může malé elektrické pole,
jenž nedokáže vytvořit dostatečné množství volných elektronů.

Napětí výb oje (V)

Dusík
Vzduch

Tlak p (bar)

Obrázek 2. Průrazné napětí mezi kulovými elektrodami ve (V) v prostředí
vzduch – dusík v závislosti na tlaku p (bar). Podle [3].
Nejdelší vzdálenost mezi elektrodami nám udává dielektrická pevnost (průrazné
napětí děleno tloušťkou izolující vrstvy). Například pro vzduch je uvedeno v [3] průrazné napětí 3,0 MVm-1.
Změna jednoho parametru má za následek změnu alespoň jednoho z ostatních.
Např. napětí na elektrodách závisí na proudu procházejícím výbojovou drahou, velikost
proudu závisí na chemickém složení a tlaku prostředí atd. Výše uvedené parametry určují další vlastnosti anodového a katodového prostoru, průběh napětí podél osy plazmatu a teplotu elektronů, iontů a popř. molekul tvořících plazma. Závislost napětí mezi
elektrodami na proudu procházejícím obloukem nazýváme charakteristikou výboje dle
[2].
Z pohledu iniciace je nejvíce nebezpečný elektrický oblou a jiskrový výboj. Je to především dané tím, že mají nejvyšší energii. Ale i samotný průběh ionizace má významný vliv.
Vzniklé ionty hořlavé látky jsou rektivnější a tudíš řetězová ionizace se dále podílí i na řetězové
reakci chemické a následné exploze. S tím souvisí další parametr a to charakter vybíjecího obvodu (zdroje).
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Rozdělení elektrických výbojů podle vybíjecího obvodu
Obecně lze říci, že každý elektrický jiskrový výboj musí mít svůj zdroj energie.
Zdroj energie má významný vliv nejen na velikosti uvolňované energie v elektrickém
jiskrovém výboji, ale také na jeho další parametry, jako je délka trvání a elektrické
vlastnosti (napětí a proud mezi elektrodami). Významný vliv je zde i frekvence a velikost napětí.
Podle zdroje lze dělit elektrické výboje na:
•
•
•

indukčního charakteru
kapacitního charakteru
kombinované

Indukční elektrický výboj je tvořen uvolněním elektromagnetické energie (4),
která se nahromadila v indukční cívce.

E = ∫ L ⋅ i ⋅ di =

1
⋅L⋅I2
2

(4)

kde je L – indukčnost cívky ve H
i - funkce proudu na cívce
I - prou protékající cívkou v A

Kapacitní elektrický výboj je tvořen uvolněním elektrostatické energie (5) nehromaděné v kondenzátoru.
E = ∫ C ⋅ u ⋅ du =

1
⋅ C ⋅U 2
2

(5)

kde je C - kapacita kondenzátoru ve F
u - funkce napětí na kondenzátoru
U - napětí na kondenzátoru ve V
Kombinovaný elektrický výboj vzniká při použití vysokonapěťové indukční cívky. Vzniklý elektrický výboj má z počátku kapacitní charakter a následně má charakter
induktivní viz. obrázek č. 3. Lze říci, že každý elektrický výboj je kombinovaný, ale
vždy je převládající určující charakter.
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Obrázek 3. Znázornění průběhu napětí na elektrodách v čase při kombinovaném
elektrickém výboji
Z pohledu iniciace se zde dá hovořit o „účinnosti“ přenosu energie do výbušného souboru neboli o citlivosti výbušného souboru na elektrické parametry výboje.
To znamená, že jiskrový výboj, který má dostatečnou energii, nemusí daný výbušný soubor iniciovat jen díky tomu, že nemá potřebné elektrické vlastnosti. Kapacitní
jiskrové výboje jsou ve srovnání s induktivními výboji stejné energie účinnějšími iniciátory [8]. Doposud se ale stále měří energie zdroje a vlastnosti průběhu jiskrového se neuvažují.

Energie jiskry - účinnost přenosu energie
Z praktického měření energie jiskry vyplývá, že energii, která je v jiskrovém výboji je mnohem menší než energie zdroje.

Energie
zdroje

ϕ

Energie
jiskry

Obrázek 4.
Z toho vyplývá, že jsou tady ztráty ϕ resp. účinnost přenosu energie.
Tato účinnost je závislá na mnoha parametrech:
• velikost napětí zdroje
• doskoková vzdálenosti mezi elektrodami, kde probíhá výboj
• charakter vybíjecího obvodu (induktivní, kapacitní)
• tvar elektrod, který má vliv na tvar jiskry
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Z následujících tabulek zprůměrovaných experimentálních dat, vyplývá, že větší
účinnost je při výboji obvodu s induktivním charakterem a klesá s doskokovou vzdáleností viz tab. č.3 naproti u kapacitního charakteru kde je dvakrát menší a s doskokovou
vzdáleností roste.
Tabulka č. 2.: Závislost účinnosti jiskrového výboje na doskokové vzdálenosti při
4,5 kV zdroje kapacitního obvodu.
Doskoková
vzdálenost (mm)
1
2
3

Účinnost
(%)
6,9
7,2
7,5

Tabulka č. 3.: Závislost účinnosti jiskrového výboje na doskokové vzdálenosti při
4,5 kV zdroje obvodu induktivního charakteru (přesněji RLC obvodu na VA10).
Doskoková
vzdálenost (mm)
1
2
3

Účinnost
(%)
22
20
Nezměřeno1

1

Pro danou doskovou vzdaálenost nebylo možno při danem napětí díky pruraznosti vzduchu možné vytvořit jiskrový výboj.

Měření byla prováděna v laboratoři FBI a na výbuchovém autoklávu VA10.
V laboratoři byly prováděny na jednoduchém RC obvodu. Výbuchový autokláv byl sestaven tak, aby mohl mít kapacitní jiskru, ale díky svému konstrukčními uspořádání měl
ve svém obvodu velkou parazitní indukčnost způsobenou především dlouhými přívodními vodiči k vybíjecím elektrodám. A proto charakter vybíjecího obvodu autoklávu
VA10 byl RLC. Z měření vyplývá, že u některých obvodů můžeme dosahovat větších
účinností a tím i větší schopnost iniciovat výbušný soubor. A to se v normových postupech nezohledňuje.

Závěr
Z teorie a praktických experimentů je zřejmé, že v této oblasti je potřeba dále zkoumat.
K hodnocení účinnosti iniciačního zdroje nepostačuje pouze znalost velikosti energie
zdroje, ale je nutno znát také spoustu dalších parametrů jiskrového výboje. Také se zde
jasně jeví potřeba návaznosti normových postupů na dané výsledky výzkumů. Jiskrové
výboje ve zkušebních zařízeních by měly co nejvíce podobat jiskrovým výbojům vyskytujícím se v praxi. Stávající normové postupy se málo přibližují praxi.
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ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem v prostředích
s nebezpečím výbuchu

Jiří Kutáč Ing.
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG, organizační složka Praha,
Sarajevská 16, 120 00 Praha 2, 604 250 879, e-mail: jiri.kutac@dehn.cz

ABSTRAKT
Soubor norem ČSN EN 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř
i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.
Hlavní ochranná opatření staveb před hmotnými škodami jsou
tvořena systémem ochrany před bleskem (LPS). Ten je obvykle složen
ze dvou systému: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.
Vnější LPS je určen k:
a) zachycení úderu blesku jímací soustavou do stavby;
b) svedení bleskového proudu soustavou svodů bezpečně do země;
c) rozptýlení bleskového proudu v zemi uzemňovací soustavou.
Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb
použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti
(z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými
elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.
Soubor norem platí pro:
a)

projektování, instalaci, revizi a údržbu LPS pro stavby bez omezení s ohledem na jejich výšku;

b)

dosažení ochranných opatření před úrazem živých bytostí dotykovými a krokovými napětími.
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KLÍČOVÉ TERMÍNY A DEFINICE
systém ochrany před bleskem LPS (lightning protection system)
Kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku
do stavby. Tento systém se sestává jak z vnějšího, tak i z vnitřního systému ochrany
před bleskem.
vnější systém ochrany před bleskem (vnější LPS - hromosvod) (external lightning protection system)
Část LPS, která se skládá z jímací soustavy, soustavy svodů a uzemnění.
vnější LPS izolovaný (oddálený) od chráněné stavby (external LPS isolated from the
structure to be protected)
LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu
nebyla v dotyku s chráněnou stavbou.
vnější LPS neizolovaný (neoddálený) od chráněné stavby (external LPS not
isolated from the structure to be protected)
LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proudu může být v dotyku s chráněnou stavbou.
vnitřní systém ochrany před bleskem (internal lightning protection system)
Část LPS, která se skládá z ekvipotenciálního vyrovnání bleskového proudu a / nebo
elektrické izolace hromosvodu.
třída LPS (class of LPS)
Číslo, které uvádí zatřídění LPS podle hladiny ochrany před bleskem, pro které je navrženo.
dostatečná vzdálenost (separation distance)
vzdálenost mezi dvěma částmi, kde nemůže vzniknout nebezpečné jiskření
oddělovací jiskřiště (isolating spark gap)
součást s vybíjecí dráhou k oddělení elektricky vodivých sekcí instalace
POZNÁMKA Při úderu bleskového výboje jsou části instalace spolu navzájem přechodně vodivě spojeny následkem tohoto výboje.

tuhá výbušnina (solid explosives material)
tuhá chemická sloučenina, směs nebo zařízení, jehož hlavním nebo běžným účelem je
výbuch
zóna 0 (zone 0)
prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořena směsí hořlavých látek
plynu, par nebo mlhy se vzduchem trvale nebo po dlouhá časová období nebo často
zóna 1 (zone 1)
prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné
atmosféry tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem
příležitostná
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zóna 2 (zone 2)
prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, tvořené směsí hořlavých látek
ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, za normálního provozu pravděpodobný,
avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období
POZNÁMKA 1 V této definici znamená slovo „trvá“ celkovou dobu trvání, po kterou existuje výbušná
atmosféra. Toto obvykle zahrnuje celkovou dobu úniku a čas, který potřebuje hořlavá atmosféra pro rozptýlení poté, co byl únik zastaven.
POZNÁMKA 2 Údaje o četnosti vzniku a době mohou obsahovat předpisy, které se vztahují k určitým
průmyslovým odvětvím nebo aplikacím.

zóna 20 (zone 20)
prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu
ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často
zóna 21 (zone 21)
prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat za normálního provozu příležitostně
zóna 22 (zone 22)
prostor, ve kterém není za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období

Úvod
Soubor norem ČSN EN 62305 obsahuje následující části:
- část 1 – Obecné principy:
informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku;
- část 2 – Řízení rizika:
je určena ke stanovení odhadu rizika pro stavby nebo inženýrské sítě bleskem mrak –
zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad rizika;
- část 3 – Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života:
se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem LPS (hromosvodem). Systém ochrany
před bleskem (LPS) se skládá z vnější a vnitřní ochrany;
- část 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách:
obsahuje ochranná opatření ke snížení selhání elektrických a elektronických systémů
uvnitř staveb
- část 5 - Inženýrské sítě
zahrnuje sítě (metalické), které vstupují do staveb (silnoproudá, telekomunikační vedení
a kovová potrubí). V současné době se připravuje její schválení v IEC, i v CENELEC.
Po přijetí této části bude vydána jako ČSN.
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Pro členské státy CENELEC vyplývá povinnost zavést zmíněné normy do národních normalizačních soustav a postupně zrušit platnost dosud existujících národních
norem týkajících se ochrany před bleskem, které jsou v rozporu se souborem evropských norem EN 62305. V České republice je to norma ČSN 34 1390, která bude plně
nahrazena novým souborem norem ČSN EN 62305. Na Slovensku, ve Francii, ve Španělsku, v Polsku, v Rumunsku atd. to budou i normy týkající se aktivních jímačů ESE.
Všechny nové projekty hromosvodu a vnitřní ochrany, které budou započaty po
1. 12. 2006, by měly být navrhovány již dle výše uvedeného souboru. Projekty, které se
nestihnou zrealizovat do listopadu 2006, by měly být realizovány nejpozději do roku
2009. Všechny stávající stavby se budou revidovat dle staré normy ČSN 34 1390, avšak
dojde-li ke změnám na stavbě nebo na vnitřním zařízení (rekonstrukce), nebo změní-li
se účel budovy, je nutno systém ochrany před bleskem LPS již instalovat dle nového
souboru norem. Existuje již řada zrealizovaných projektů hromosvodní ochrany podle
nového souboru norem ČSN EN 62305.

ČSN EN 62305-3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
1. Jímací soustava
Hromosvod (vnější LPS) znamená především protipožární ochranu staveb (budov). Vnější ochrana by měla chránit objekt před požárem nebo mechanickými účinky
bleskového proudu a také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle objektu před zraněním
nebo smrtí v důsledku průchodu bleskového proudu.
Pravděpodobnost, že blesk udeří do chráněného objektu, je podstatně zmenšena
vhodným návrhem jímací soustavy.
Jímací soustava může být vytvořena vzájemnou kombinací následných částí:
a)
jímací tyče (včetně volně stojících stožárů);
b)
zavěšená lana;
c)
mřížové soustavy.
Dovolené metody pro stanovení umístění jímací soustavy jsou metody valící se
koule, ochranného úhlu a mřížové soustavy (tab. 1). Všechny tyto tři metody lze kombinovat v rámci návrhu jedné stavby.
Tab. 1 ČSN EN 625305 – 3
Přípustné metody návrhu jímací soustavy
třída
LPS

metoda ochranného úhlu α°

poloměr
valící se
koule

r

oka mřížové
soustavy W

α ° 80
70

(m)

60

I

20

5x5

50
40

II

30

10 x 10

30
20

III
IV

45
60

I

10
0

0 2

10

20

II

III

30

40

IV
50

15 x 15

60

20 x 20

h1(m)

h1 : výška jímací soustavy od povrchu
r : poloměr valící se koule
α : ochranný úhel
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α°

r

ochranný prostor

Metoda valící se koule je nejuniverzálnější projekční metodou, která je doporučena pro geometricky komplikované případy. Metoda „valící se koule“ je vhodná pro
všechny případy (obr. 1). Poloměr valící se koule simuluje vstřícný výboj ze země nebo
z jímací soustavy vůči vůdčímu výboji (leaderu), který sestupuje z mraku.
Metoda mřížové soustavy může být použita univerzálně nezávisle na výšce
a tvaru střechy objektu. Jímací soustava musí být umístěna pokud možno na vnějších
hranách objektu. Kovová atika může být použita jako náhodný jímač, splňuje-li podmínky dimenzování.
Metoda „mřížové soustavy“ je vhodná pro ochranu plochých střech.
Metoda ochranného úhlu je odvozena od metody valící se koule. Metoda
„ochranného úhlu“ je vhodná pro budovy s jednoduchými tvary, avšak je ohraničena
výškou, která je vztažena k úrovni chráněného zařízení. Ochranný úhel tyčového jímače
je závislý na třídě LPS. Jímací vedení, jímací tyče, oka a dráty by měly být navrženy
tak, aby všechna zařízení a konstrukční části, které jsou součástí chráněného objektu,
ležely v ochranném prostoru jímací soustavy.
Metoda ochranného poloměru Rp pro návrh aktivních hromosvodů dle nového
souboru ČSN EN 62305 není dovolena. Při návrhu jímací soustavy aktivního jímače
mohou být použity jen dvě metody; valící se koule nebo ochranný úhel. Přitom se musí
vzít fyzicky jen délka tyče aktivního jímače a na základě této délky určit ochranný
prostor (metodou valící se koule) nebo ochranný úhel α (metodou ochranného úhlu).
Radioaktivní jímače nejsou přípustné.

Obr. 1 Rozdíly mezi ČSN EN 62305-3 a ČSN 34 1390
porovnání metody valící se koule a ochranného úhlu
ČSN 34 1390
hrozí:

ČSN EN 62305-3
ochrana před výboji
o malé vrcholové hodnotě

boční údery do objektů;
údery do sousedních objektů.

112°

r

r

r

jímací soustava
S1329
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2. Soustava svodů
Svod je elektricky vodivé spojení mezi jímací a uzemňovací soustavou. Svody
by měly svést bleskové proudy do uzemňovací soustavy tak, aby na budově nevznikly
škody nedovoleným vysokým oteplením svodů.
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Počet svodů je závislý na třídě LPS (I, II, III, IV) (tab. 2) a je určen podle délky
obvodu střešních hran objektu. Geometrické rozmístění svodů a okružního vedení
ovlivní dostatečnou vzdálenost. Svody musí být rozmístěny pokud možno tak, aby bylo
vytvořeno přímé pokračování jímací soustavy. Svody musí být instalovány přímo
a svisle, aby bylo vytvořeno co nejkratší přímé spojení se zemí.

Tab. 2 Vzdálenosti mezi svody a obvodovým vedením
v závislosti na třídě LPS
třída LPS

vzdálenosti mezi svody
(m)

I

10

II

10

III

15

IV

20

Pozn.: Svody by měly být rozmístěny po obvodu budovy co nejrovnoměrněji.
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3. Dostatečná vzdálenost
Elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a chráněnými kovovými instalacemi rovněž i elektrickými zařízeními, signálními a telekomunikačními zařízeními uvnitř objektu na straně druhé může být dosaženo dodržením dostatečné vzdálenosti s mezi těmito díly (obr. 2):
kc
s = ki ----- l (m)
km
kde:
ki
kc
km
l

je

koeficient závislý na třídě LPS;
koeficient závislý na bleskovém proudu, který protéká svody;
koeficient závislý na materiálu elektrické izolace;
délka v metrech podél jímací soustavy nebo délka svodu od bodu,
u kterého by měla být zjištěna dostatečná vzdálenost, až k nejbližšímu vyrovnání potenciálů.

Při úderu blesku do jímací soustavy budovy se bude snažit téci bleskový proud
co nejkratší a nejpřímější (kolmou) cestou i přes vnitřní vodivé součásti budovy (i metalická vedení) do uzemňovací soustavy. Proto při výpočtu dostatečné vzdálenosti s by se
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neměla počítat jen vzdálenost ve vodorovném směru, ale především ve svislém směru
(kritické místo instalace).
Obr. 2 Dostatečná vzdálenost
S1
2
4

LPZ
Z 00AA
LP
LPZ

S3

1
4

s
5
4

SPD 0A/1

LPZ
Z 11
LP
LPZ

3
4
r

S4

r

S2

s
LPZ
Z 00BB
LP
LPZ

LPZ
Z 00BB
LP
LPZ

5
4

SPD 0A/1

4

Ekvipotenciální pospojování proti blesku SPD 1 Stavba
2 Jímací soustava
proti blesku pomocí SPD Typ 1
3 Soustava svodů
LPZ Zóna ochrany před bleskem
4 Uzemňovací soustava
SPD Přepěťové ochranné zařízení
5 Vstupující inženýrské sítě
r
Poloměr valící se koule
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Dostatečná vzdálenost proti nebezpečnému jiskření

S1 Úder do stavby
S2 Úder v blízkosti stavby
S3 Úder do inženýrské sítě připojené ke stavbě
S4 Úder v blízkosti inženýrské sítě
připojené ke stavbě

4. Prostory s nebezpečím výbuchu
Norma ČSN EN 62305-3 obsahuje i informace pro návrh, projektování, rozšíření
a změny LPS pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu.
Je-li nutné zřídit ochranu před bleskem na právním základě nebo dle výsledku
výpočtu rizika podle ČSN EN 62305-2, měla by být použita minimálně třída LPS II.
POZNÁMKA Výjimky pro použití třídy LPS II jsou dovoleny, jsou-li technicky oprávněné a schválené kompetentním orgánem. Například: použití třídy LPS I je dovoleno ve všech případech, obzvlášť jsouli okolí nebo vnitřní obsah budovy výjimečně citlivé vůči účinkům bleskového výboje. Navíc může kompetentní orgán povolit systémy s třídou LPS III tam, kde to zaručuje vzácnost bleskové aktivity a/nebo
necitlivost vnitřního obsahu stavby.

LPS by měl být navržen a proveden tak, aby při přímém úderu blesku nevzniklo
kromě místa úderu žádné tavení a rozstříknutí materiálu.
POZNÁMKA V místě úderu se rovněž mohou vyskytovat jiskry nebo poškození. K tomu má být přihlíženo při návrhu umístění jímací soustavy. V případech, kde není možno instalovat svody mimo zóny
s nebezpečím výbuchu, by měly být umístěny tak, aby nebyla překročena teplota vznícení vyplývající ze
zdroje (hořlavé látky) vytvářející nebezpečné prostory.

Montážní firma/projektant LPS by měli mít k dispozici výkresy chráněných zařízení s odpovídajícím vyznačením prostorů, ve kterých dochází k uskladnění nebo manipulaci s pevnými výbušninami, a nebezpečných prostorů podle IEC 60079-10 a IEC
61241-10.
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4.1.

Uzemnění

Pro celý LPS stavby s nebezpečím výbuchu je upřednostněno uzemnění typu B
(základový zemnič).
POZNÁMKA Výstavbou objektu může být zajištěna efektivní ekvivalentní hodnota obvodového zemniče uspořádání typu B (například kovové skladovací nádrže).

U staveb, ve kterých se vyskytují tuhé výbušniny a výbušné směsi, by měl být
zemní odpor uzemnění co možná nejmenší, avšak ne větší než 10 Ω.
4.2.

Ekvipoteniální pospojování

Ekvipoteniální pospojování proti blesku (obr. 3) mezi částmi LPS a jinými vodivými konstrukcemi a také i mezi součástmi veškerých vodivých konstrukčních částí
uvnitř nebezpečných prostor a na místech, kde se nacházejí tuhé výbušniny, by mělo být
zajištěno:
− na úrovni terénu;
− tam, kde je vzdálenost pro izolaci mezi vodivými částmi menší než dostatečná vzdálenost s, která byla vypočtena pro kc =1.
POZNÁMKA Kvůli nebezpečným dílčím výbojům, může být dostatečná vzdálenost uvažována pouze
v prostorech bez nebezpečných směsí. V prostorech, kde by jiskra mohla způsobit vznícení okolí, budou
nutná dodatečná ekvipotenciální pospojování, aby v zóně 0 a zóně 20 nemohla vzniknout žádná nebezpečná jiskření.

Obr. 3 Instalace svodičů přepětí v jiskrově bezpečných
obvodech MaR a zařízení v provedení Ex
prostředí
prostředí ss nebezpečím
nebezpečím výbuchu
výbuchu (Ex)
(Ex)
–– obvod
obvod MaR
MaR vv provedení
provedení Ex(i)
Ex(i)
(Ex)
ÓNA 1,2
Z
(Ex) ZÓ
ZÓNA
1,2

převodník TH02 1) BLITZDUCTOR® XT
3
1

BLITZDUCTOR® XT
1
3

MD / Ex
4

MD / Ex
2

signální vedení

2

4

čidlo 1)
převodníku TH02
(Ex)ZÓNA
ZÓ
ÓNA00
Z
(Ex)

normální prostředí
prostředí
normální

ddélka
élka vedení
veden
vedeníí
max.
max. 11 m
m
min.
min. 44 mm
mm22

mřížové pospojování
1)

izolační pevnost > 500 V AC
je potřeba důsledně dodržet pospojování a uzemnění
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Stavby, kde se vyskytují tuhé výbušniny

Provedení ochrany před bleskem pro stavby, v nichž se vyskytují tuhé výbušniny, by mělo být přihlíženo k náchylnosti materiálů v uspořádání, ve kterém je používán
nebo skladován. Pro necitlivé sypké výbušniny nejsou stanoveny například žádné další
požadavky než ty, které jsou uvedeny v této příloze. Toto však platí pro určitá uspořádání citlivých výbušnin, které jsou náchylné vůči rychlé změně elektromagnetického
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pole a/nebo vyzařovanému LEMP. Pro takovéto aplikace může být nutné stanovení dodatečných požadavků na pospojování nebo na stínění.
Pro stavby, kde se vyskytují tuhé výbušné látky, je doporučen izolovaný (oddálený) hromosvod. Stavby, které mají kompletně kovové oplechování o tloušťce oceli 5
mm nebo podobné (stavby z hliníku 7 mm), jsou chráněny jako náhodné jímače. Pro tyto stavby platí požadavky na uzemnění.
Přepěťová ochranná zařízení (SPDs) by měla být instalována jako část LPS na
všech místech, kde jsou výbušné látky. SPDs by měly být umístěny pokud možno mimo
prostory, kde se nacházejí výbušné látky. SPDs uvnitř prostor, kde jsou výbušniny nebo
výbušné prachy, by měly být v nevýbušném provedení nebo by měly být instalovány ve
skříni v nevýbušném provedení.
4.4.

Stavby s nebezpečnými prostory

Všeobecně

Všechny části vnějšího LPS (jímací soustava a svody) by se měly nacházet ve
vzdálenosti minimálně 1 m od nebezpečných prostorů. Kde není možno toto provést,
vodiče, které procházejí ve vzdálenosti do 0,5 m od nebezpečných zón, by měly být průběžné nebo by spoje měly být provedeny lisovanými armaturami nebo by měly být svařeny.
Nacházejí-li se nebezpečné prostory pod kovovým plechem tak, že při úderu
blesku může dojít k jeho průpalu, musí být zřízena jímací soustava.
Potlačení rázové vlny (vlny přepětí)

SPDs by měly být instalovány pokud možno vně nebezpečných zón. SPDs (obr.
4), které jsou instalovány uvnitř nebezpečných zón, by měly být schváleny pro tyto zóny nebo by měly být umístěny v závěru, který je včetně ochrany pro potlačení rázové
vlny pro toto použití schválen.
Obr. 4 BLITZDUCTOR® CT
BCT MOD MD EX 30
universální ochrana:

provozní parametry:

• rozhraní 4-20 mA

provozní napětí:
max. 34,8 V

• protokoly FSK
• PROFIBUS-PA (FISCO)

jmenovitý proud:
max. 500 mA

• jiskrově bezpečný obvod Ex(i)

mezní frekvence:
max. 6 MHz
zvýšení odporu
smyčky o 3,6 Ω

instalace na
rozhraní LPZ 0B/2
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Ekvipotenciální pospojování

Dodatečně k požadavkům na pospojování musí být provedeno společné ekvipotenciální pospojování pro systém ochrany před bleskem podle normativních požadavků
této normy, IEC 60079-14 a IEC 61241-14.
Přívody a spoje potrubí je nutno provést tak, aby při průchodu bleskového proudu nevznikla žádná jiskření. Vhodná připojení k potrubí jsou přivařené praporce nebo
čepy nebo závity pro šrouby v přírubách. Připojení prostřednictvím objímek jsou přípustná tehdy, když je revizí prokázána ochrana před výbuchem při bleskovém proudu
a vhodná opatření k zajištění spolehlivého spojení. Měla by být stanovena zvláštní místa
pro připojení spojovacích a uzemňovacích přívodů k nádržím a cisternám.
Stavby se zónami 2 a 22

U staveb, které mají prostory s definovanými zónami 2 a 22, nejsou nutná žádná
další dodatečná ochranná opatření.
Pro technologická zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami
2 a 22), jejichž materiál a tloušťka odpovídá požadavkům dle tabulky 3:
− jímací soustava a svody nejsou potřebné;
− technologická zařízení jsou uzemněna.
Tabulka 3 – Minimální tloušťka kovového oplechování nebo kovových potrubí
jímací soustavy
Třída LPS

I až IV

Materiál

Tloušťka a
t
mm

Tloušťka b
t′
mm

Olovo

–

2,0

Ocel
(pozinkovaná)

4

0,5

Titan

4

0,5

Měď

5

0,5

Hliník

7

0,65

Zinek

–

0,7

a

t zabrání propálení, přežhavení nebo zapálení.

b

t′ jen pro kovovou atiku, není-li nutno zabránit propálení, přežhavení nebo zapálení.

Stavby se zónami 1 a 21

U staveb, které mají prostory s definovanými zónami 1 a 21, platí požadavky pro
zóny 2 a 22, které jsou doplněny o následující požadavky:
− jsou-li na potrubí osazeny izolační díly, měl by provozovatel stanovit ochranná
opatření. Například se může zabránit účinkům průrazných výbojů použitím oddělovacích jiskřišť v nevýbušném provedení;
− oddělovací jiskřiště a izolační díly by měly být instalovány mimo prostory
s nebezpečím výbuchu.
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Stavby se zónami 0 a 20

U staveb, které mají prostory s definovanými zónami 0 a 20, platí minimálně požadavky pro stavby se zónami 1 a 21, které jsou doplněny o uvedená doporučení
v tomto článku.
Spoje ekvipotenciálního pospojování proti blesku mezi systémem ochrany před
bleskem a jinými instalacemi / objekty / zařízeními smějí být provedeny se souhlasem
provozovatele systému. Spojení ekvipotenciálního pospojování proti blesku pomocí jiskřišť nesmí být instalována bez souhlasu provozovatele sytému. Tato zařízení musí vyhovovat danému prostředí.
U zařízení ve venkovním prostředí v zónách 0 a 20 platí následná dodatečná
ustanovení k ustanovením pro zóny 1, 2, 21 a 22:
− elektrická zařízení uvnitř nádrží s hořlavou kapalinou by měla být vhodná pro tato
použití. Na základě konstrukčního provedení by mělo být dosaženo ochrany před
bleskem;
− uzavřené nádrže z kovu, které mají uvnitř zóny 0, případně 20, by měly mít v místě
možného úderu blesku tloušťku stěny materiálu minimálně 5 mm. Je-li tloušťka stěny menší, měla by být instalována jímací soustava.
Specifické aplikace
Plnící stanice

V případě plnících stanic pro automobily, vlaky, lodě, atd. s nebezpečnými prostory zón 2 a 22, by měla být uzemněna kovová potrubí. Potrubí by měla být spojena
s ocelovými konstrukcemi a kolejemi (pokud možno přes oddělovací jiskřiště, která
jsou schválena pro nebezpečné zóny, ve kterých jsou instalována), aby se přihlíželo
současně k účinkům trakce, bludných proudů, elektrickému jištění (vlaků) a katodické
ochraně potrubí. Pro stáčecí místa na dráze je nutno dodržovat národní normy.
Nádrže pro uskladnění

Určité typy staveb, v nichž jsou uskladněny kapaliny, které mohou způsobit
vznik hořlavých par, nebo v nichž jsou uskladněny hořlavé plyny, je možno využít jako
náhodné jímače (dokonale uzavřené kovové nádrže s tloušťkou stěny minimálně pro
ocel 5 mm nebo pro hliník 7 mm bez připojení jiskřišť) a není nutná žádná další ochrana. Stejným způsoben je provedeno uzemnění nádrže a pro v zemi uložená potrubí není
nutná instalace jímací soustavy. Vybavení a elektrické přístroje, které jsou uvnitř těchto
zařízení, by měly být schváleny pro tyto prostory.
Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny, v závislosti
na největším vodorovném rozměru (průměru nebo délce):
− do 20 m: jednou;
− nad 20 m: dvakrát.
Pro nádrže v areálu s nádržemi (například v rafinériích a skladovacích nádržích),
je dostatečné uzemnění každé jedné nádrže na jednom místě, nezávislé na jejím největším vodorovném rozměru. Nádrže v tomto areálu musí být spolu vzájemně spojeny.
U nádrží s plovoucími střechami by měla být plovoucí střecha dobře vodivě spojena s pláštěm nádrže. Provedení uzávěrů a posuvných částí a jejich umístění musí být
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pečlivě zvoleno tak, aby nebezpečí vznícení možné výbušné směsi v důsledku zapalovací jiskry bylo omezeno na co možná nejmenší úroveň. Je-li instalován přenosný žebřík, měl by být přes závěsné zařízení mezi žebříkem a krytem nádrže a mezi žebříkem
a plovoucí střechou připojen ohebný vodič pospojování z mědi o šířce 35 mm. Nemá-li
nádrž s pohyblivou střechou přenosný žebřík, musí být připojen ohebný vodič pospojování o šířce 35 mm z mědi mezi plášť nádrže a pohyblivou střechou na jednom nebo na
více místech (v závislosti na rozměru nádrže). Vodiče pospojování by měly být umístěny buď podél okapů, a nebo umístěny tak, aby nevytvářely žádné slepé konce (uzavřené
smyčky). U nádrží s plovoucími střechami by mělo být umístěno více posuvných částí
spojů cca. 1,5 m po obvodu střechy mezi plovoucí střechou a pláštěm nádrže. Výběr
materiálu bude určen na základě látky (produktu) a/nebo na základě podmínek prostředí.
Varianty pro vhodná vodivá spojení mezi střechou a pláštěm nádrže pro impulsní proudy ve vztahu k náboji bleskového proudu jsou dovolena tehdy, bude-li doložena revize
a použity určité postupy k zajištění spolehlivého spojení.
Potrubí

Nadzemní kovová potrubí mimo technologická zařízení by měla být každých 30
m uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem. Následující body
platí pro dálková vedení, která jsou určena pro dopravu hořlavých kapalin:
− v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních by měla být přemostěna všechna vstupující potrubí včetně kovových plášťů potrubí vedením o průřezu minimálně 50 mm2;
− vodiče pro přemostění by měly být připojeny k určitým navařeným praporcům nebo
šroubům, které jsou zajištěny před samovolným uvolněním k přírubám vstupujících
potrubí. Izolační kusy by měly být přemostěny jiskřišti.

5. Revize a údržba LPS
Revize LPS by měla být provedena odborníkem (specialistou) v ochraně před
bleskem.
Revizní technik by měl mít k dispozici technickou zprávu LPS obsahující nutnou
dokumentaci LPS jako kritéria a popis návrhu a technické výkresy. Revizní technik LPS
by měl mít také k dispozici zprávu o předcházejících pravidelných revizích a údržbě
LPS.
Celý LPS by měl být revidován při následujících příležitostech:
– během instalace LPS, obzvlášť během instalace součástí, které jsou skryty ve stavbě
a později budou nepřístupny;
– po dokončení instalace LPS;
– v pravidelných termínech dle tabulky 4.
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Tabulka 4 – Maximální interval mezi revizemi LPS
Vizuální kontrola

Úplná revize

(rok)

(rok)

Kritické systémy
úplná revize
(rok)

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

Třída LPS

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně
kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.
Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny v cyklu 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné
to provést s ohledem na vodivost půdy měření v různých časových obdobích roku tak, aby bylo upozorněno na
změny podmínek v průběhu roku.

Termíny revizí jsou uvedeny v tabulce a měly by být platné tam, kde nejsou
žádné zákonné předpisy.
LPS by měl být vizuálně kontrolován nejméně jednou za rok. V některých
oblastech, kde dochází k silným povětrnostním změnám a kde jsou extrémní
povětrnostní podmínky, je doporučeno, aby byla provedena častěji vizuální kontrola,
než je uvedeno v tabulce 4. Kde tvoří část LPS zákazníkův plánovaný program údržby
nebo je požadavek pojišťovny budovy, může být LPS revidován jednou za rok.
Termíny mezi revizemi LPS by měly být určeny dle následujících faktorů:
– klasifikace chráněné stavby, obzvlášť s ohledem na následný účinek škod;
– třída LPS;
– místní podmínky okolí, například prostředí s vysokou korozní agresivitou by měla
mít kratší intervaly mezi revizemi;
– materiály jednotlivých součástí LPS;
– typy povrchů, na které jsou uchyceny součásti LPS;
– půdní podmínky a s ní související stupeň koroze.
Účel revize

Účelem revize je zajištění, že LPS v každém ohledu odpovídá této normě.
Revize zahrnuje kontrolu technické dokumentace, vizuální kontrolu, měření
a zápis v revizní zprávě. Revizní technik by měl vypracovat revizní zprávu LPS, která
by měla být archivována spolu s projektem LPS, zprávami o údržbě a o pravidelných
periodických revizích LPS.
Údržba

LPS by měl být pravidelně udržován tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho
zhoršení a požadavky, pro které byl navržen, budou dále plněny. V projektu LPS by
měly být stanoveny potřebné intervaly údržby a revizí dle tabulky 4.
Program údržby LPS by měl zajistit pravidelnou aktualizaci LPS současných potřeb této normy.
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Záznamy o údržbě LPS by měly sloužit jako základ pro následné kontroly postupů údržby také pro aktualizaci programu údržby. Záznamy o údržbě LPS by měly být
archivovány s projektem a spolu s revizními zprávami LPS.

Závěr
Nový soubor českých technických norem ČSN EN 62305 bude vyžadovat změnu myšlení a tvůrčího přístupu všech techniků při řešení ochrany před bleskem. Na prvním místě na rozdíl od původní ČSN 34 1390 by měla být vždy položena otázka, zda je
možno realizovat izolovaný nebo oddálený hromosvod. Pokud ano, pak bleskové proudy budou téci vně stavby a nevniknou dovnitř stavby (ideální případ). Zjistí-li se, že není možno dodržet dostatečnou vzdálenost s (vzdálenost mezi jímací soustavou a vnitřními živými i neživými částmi stavby), musí být tyto neživé vodivé části přímo a živé
části přes přepěťové ochrany připojeny k vodiči PE. Toto řešení má tu nevýhodu, že ne
na všechna datová a signalizační vedení existují svodiče bleskových proudů
s dostatečně velkou vrcholovou hodnotou a tvarem vlny 10/350 (odpovídající tvaru vlny
bleskového proudu).
Nový soubor evropských norem EN 62305 Ochrana před bleskem byl založen na
celosvětové diskuzi a následně byl přijat jako evropský dokument. Nový soubor vychází
z dlouholetých pozorování a výzkumů chování bleskového proudu v přírodních podmínkách. Výrobci součástí hromosvodní ochrany by měli respektovat přírodní chování
bleskových výbojů a měli by vycházet ze zásady:
„Blesk nezná normy ani výrobce, ale normy a výrobci musí respektovat
blesk jako jedinečný přírodní děj“.

Literatura:
ČSN EN 62305-1, 2006-11: Ochrana před bleskem – část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-2, 2006-11: Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3, 2006-11: Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
ČSN EN 62305-4, 2006-11: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbách
Kutáč, J.:

Nový připravovaný soubor evropských norem v teorii i
praxi
EN / IEC 62305 Ochrana před bleskem
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Měřící a regulační stanice Schnaitsee

EN / ČSN EN 62305
Ochrana př
před bleskem
v prostř
prostředí
edích s nebezpeč
nebezpečím
výbuchu v praxi
DEHN + SÖ
SÖHNE GmbH + CO.KG.
Norimberk + Neumarkt
Německo

SEMINAR

Dipl.
Dipl. Ing. Thomas SMATLOCH
Ostrava 30.11.200
30.11.20066
Source: Tokyo Lightning Protection and Earthing System Corporation
© 2004 DEHN + SÖHNE

GDRM Schnaitsee

GDRM Schnaitsee

Zařízení GDRM,
Schnaitsee

SEMINAR

GDRM Schnaitsee

GDRM Schnaitsee
Zásobník zemního plynu
Bierwang

do Amedigen

SEMINAR

GDRM plant,
Schnaittsee

SEMINAR

HL* do Rakouska
* HL: Vysokotlaké potrubí
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GDRM Schnaitsee, stávající LPS

Krátký popis zařízení MaR
Místo:
Počet úderu za za rok:
Uzemňovací soustava:

Schnaitsee / Německo – jížní oblast
1.88 / km²
zamřížovaná, oddělená od zařízení KKS
(katodická ochrana)
Prostředí s nebezpečím výbuchu:
zóna 1 / zóna 2
Max. tlak:
100 bar
Max. průměrný průtok:
150 000 m³ / h
Zadání:
Transport NG od / do zásobníku zemního
plynu „Bierwang“ potrubí ABG
(Rakousko / Bavaria)
Disponibilita:
velmi vysoká („vždy“)

GDRM Schnaitsee, stávající LPS

výfuk

GDRM Schnaitsee, stávající LPS

Svody

SEMINAR

SEMINAR
Svody

GDRM Schnaitsee, stávající LPS

GDRM Schnaitsee, stávající LPS

Výfuk

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

Přímé spojení LPS
a s výfukem

SEMINAR
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GDRM Schnaitsee, stávající LPS

Oddálení od
kovového oplechování: 10 cm

Oplechování

Ochrana před bleskem
pospojování
(vyrovnání potenciálů)

okap

Ochrana před bleskem - pospojování
pro izolované kusy jiskřiště pro Ex typ EXFS C1

Ochrana před bleskem - pospojování
pro izolované kusy jiskřiště pro Ex typ EXFS L 200

Ex - zóna 1

Ex - zóna 2

SEMINAR

SEMINAR

Ochrana před bleskem - pospojování
kompletní ocelové konstrukce

Ochrana před bleskem - pospojování plotu

SEMINAR

SEMINAR
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Přehled předpisů v prostředí s nebezpečím výbuchu
v Evropě a Německu
E v r o p s k é s m ě r n i c e (nařízení)

Nové normy a vyhlášky

Pravidla pro řízení vnitřních procesů
a jakosti

Pravidla pro provoz

článek 95

článek 137

Směrnice pro volný pohyb zboží

Směrnice pro předpisy (minimum) pro
zaměstnance při práci

ATEX 95
směrnice 94/9/EG

ATEX 137
směrnice 1999/92/EG

Nařízení pro ochranu ve výbušných
prostorech XVO

Nařízení pro bezpečnost při práci
(BetrSichV)
§7 a §12 nařízení pro nebezpečné látky

zdroj: VDE Schriftenreihe 65
09.05.2006; MAK

České, evropské a mezinárodní normy

ATEX 137

•ČSN EN 60079-14 „Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru“;
část 14 - Elektrické instalace v nebezpečných prostorech“;

Druhá direktiva - ATEX 137 – formuluje

•ČSN EN 60079-17 „Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru“;
část 17 - Zkoušky a údržba

minimální požadavky na zlepšení
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

•ČSN EN 60079-10; „Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru“;
část 10 – Klasifikace nebezpečných prostor

v nebezpečných prostorách v celé Evropě.

•EN 1127-1; Issue 08/97 : „Potenciální prostory s nebezpečím výbuchu –
ochrana před výbuchem“; Část 1: Principy a metody

Tento dokument pojednává o těchto požadavcích
a jejich uplatnění v prostorech obsluhy.

GDRM Schnaitsee

Zdroje iniciace podle EN 1127-1

Vyhodnocení rizika v případech úderu blesku

- elektrostatický náboj;
- atmosférický výboj (blesk);

„Zřetel na všechny možné zdroje iniciace“
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Zdroje iniciace

Ochrana před výbuchem - Principy a metodika
EN 1127 - 1, říjen 1997

V souvislosti s technickými zařízeními je velké množství zdrojů iniciace.

•
•
•

Následující přehled zdrojů iniciace se vztahuje na základní normu
EN 1127-1:1997 „Výbušná atmosféra – ochrana před výbuchem část 1: Principy a metody“.

Udeří-li blesk do výbušné atmosféry, bude tato vždy iniciována. Vedle toho vzniká
také možnost zapálení prudkým oteplením svodové dráhy blesku.

•

Od místa úderu tečou velké proudy, které mohou vyvolat v blízkosti místa úderu
jiskření.

•

Také vlivem bouřky, aniž udeří blesk, mohou vznikat v zařízeních a součástech
přepětí o vysokých hodnotách.

•

Pokud jde o ochranná opatření proti nebezpečí iniciace bleskem
viz. 6.4.8.

Kap. 6.4 požadavky na návrh a provedení přístrojů, systémů ochrany
a součásti s ohledem k potlačení účinných zdrojů iniciace.

5 Součásti pro výpočet rizika
5.3.8 Úder blesku

22.07.03 / 4366_a

15.09.05 / 5024

Rafinérie ropy - Pertamina, Cilacap/Java, 1995:
7 zásobníků bylo zničeno vlivem úderu blesku

Zdroj iniciace - blesk dle EN 1127-1 (6.4.8)
Je-li stanoveno nebezpečí úderu blesku, pak musí přístroje, systémy ochrany
a součásti splňovat následující požadavky:
všechny kategorie: zařízení musí být chráněna vlastními ochrannými opatřeními.
Důsledky škod od úderu blesku, které vně zón 0 a 20 nastanou, je jim nutno na rozhraní
zón 0 a 20 zabránit, tzn. měly by být svodiče přepětí instalovány na vhodných místech.
U podzemních zásobníků nebo elektricky vodivých částí zařízení, které jsou vůči
zásobníku elektricky izolovány, je pospojování (vyrovnání potenciálů) provedeno ve
tvaru obvodového zemniče.
Tyto požadavky musí být obsaženy v informacích pro uživatele (odstavec 7).
Ochranná opatření před bleskem nesmějí být na úkor opatřeních KKS (katodická
ochrana).

21.09.05 / S4366_c

GDRM Schnaitsee, zdroje iniciace

GDRM Schnaitsee, zdroje iniciace
Ex
óna 11
Ex -- zzóna

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

Zdroj iniciace 1:
Přímý úder
v zóně 1 !!!

Zdroj iniciace 2:
Přímý úder blesku do prostoru výfuku
==> 100 % bleskového proudu teče budovou
Ex - zónami 1 a 1 !!!
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GDRM Schnaitsee, zdroje iniciace

Nová koncepce
ochrany před bleskem

přiblížení !!!!

SEMINAR

Zdroje iniciace 3:
Přiblížení k „jiným“
kovovým instalacím!!!

Četnost úderu blesku
dle údajů Kfz

Nová koncepce ochrany před bleskem
Zařízení MaR by mělo být chráněno s ohledem na technické / ekonomické
aspekty vůči vlivům blesku:
• riziko ==> LPL II
• nový výpočet dostatečné vzdálenosti

raster 50 km x 50 km

• použití metody valící se koule
• instalace oddáleného / izolovaného hromosvodu

1.88 úderu blesku
na km² a rok

Lit.: DIN V VDE V 0185-2 (VDE V 0185 díl 2): 2002-11; příloha E, obrázek E.1

Nový výpočet dostatečné vzdálenosti - detail A

Nový výpočet dostatečné vzdálenosti - detail B

Výpočet příslušné dostatečné vzdálenosti je uveden v ČSN EN 62305-3.

s=

ki • kc
km

•L

Výpočet příslušné dostatečné vzdálenosti je uveden v ČSN EN 62305-3.

s=

L

Výpočet detailu A
s : 0,54 m
ki : 0,06
kc : 1
km : 1
L : 9m

ki • kc
km

•L
L

Výpočet detailu B
s : 0,36 m
ki : 0,06
kc : 1
km : 1
L : 6m

S
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S

Řešení 1:
ocelové teleskopické stožáry

Příklad: zařízení pro zpracování bioplynu
hromosvodní ochrana – ocelové teleskopiské stožáry
Ocelové
teleskopické stožáry

poloměr r = 30 m
Ocelový
teleskopický
stožár

Zdroj: AW Elektro – automatizační technika, Stadtlohn

Celkový odhad nákladů na oddálený hromosvod
v provedení ocelového teleskopického stožáru

Řešení 2:
systém DEHNconductor (HVI)

1. Projekt
Celkové náklady:

HVI

500 €

LPZ 0B

2. Oddálený hromosvod
Instalační materiál, 4 stožáry
(Ceníková cena)

8040.00 €

3. Instalace + dokumentace
10 hodin

500 €

Celkově:

9040.00 €

Vodič HVI®, uložen ve stožáru, včetně speciálního vnitřního
pospojování a jímače

Řešení 2:
systém DEHNconductor (HVI)

Řešení 2:
systém DEHNconductor (HVI)
LPZ 0B

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

LPZ 0B
LPZ 0B

LPZ 0B

Vodič HVI®, uložen ve stožáru, včetně speciálního vnitřního
pospojování a jímače
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HVI
Ex - zóna 1

Ex - zzóna
óna 1

LPZ 0B

Celkový odhad nákladů na izolovaný hromosvod
- systém DEHNconductor
1. Projekt
Celkové náklady:

500 €

Po odsouhlasení E-on Ruhrgas jsme započali
s detailním návrhem a instalací - řešení 2

2. Izolovaný hromosvod DEHNconductor
Instalační materiál,
(ceníková cena)

4376.10 €

3. Instalace + dokumentace
10 hodin

500 €

Celkem:

5376.10 €

Řešení:
systém DEHNconductor (HVI)

Řešení:
systém DEHNconductor (HVI)

r=
r = 30m

m
30

Připojení vodiče HVI
k pospojování

Ex
óna 11
Ex -- zzóna

SEMINAR

Řešení:
systém DEHNconductor (HVI)

Řešení:
systém DEHNconductor (HVI)

r = 30m

Připojení vodiče HVI
k mřížové uzemňovací
soustavě

SEMINAR
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Přehled technologických zařízení zemního plynu
v Rakousku

Projekt:
Stavba WAG
kompresorová stanice
Rainbach

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
pohled

Kompresorová stanice Rainbach

© 2004 DEHN + SÖHNE

03.05.04 / S2676_a

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
koncepce ochrany před bleskem

Uzemňovací soustava

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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29.07.04 / S2676_b

Kompresorová stanice Rainbach
mřížová uzemňovací soustava

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
mřížová a oddělená uzemňovací soustava

29.07.04 / S2676_c

© 2004 DEHN + SÖHNE

29.07.04 / S2676_c

Kompresorová stanice Rainbach
koncepce ochrany před bleskem

Pospojování
(vyrovnání potenciálů)
a stínění kabelů

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
pospojování místnosti MaR

Kompresorová stanice Rainbach
pospojování

Ocel
30 x 3,5 mm
Armování

Obvodová sběrnice
Spojení
k EBB

Armování

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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29.07.04 / S2676_c

Kompresorová stanice Rainbach
pospojování místnosti MaR

Kompresorová stanice Rainbach
pospojování místnosti MaR, dvojitá podlaha
Dvojitá podlaha

Odpružená svorka

≥10 mm²

Stojan
© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
pospojování v rozváděči

06.05.03 / 3834

Kompresorová stanice Rainbach
provedení pospojování v rozváděči MaR

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
provedení pospojování v rozváděči MaR

Síť nn
TNC, 230 / 400 V
SPD Typ 1+2

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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Kompresorová stanice Rainbach
koncepce ochrany před bleskem

Kompresorová stanice Rainbach
místnost MaR, rozváděč nn

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
místnost MaR, rozváděč nn

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč nn, instalace DEHNventilu

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
koncepce ochrany před bleskem

Pohony
a obvody záložního napájení
SPD Typ 2

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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Kompresorová stanice Rainbach
pohony, instalace SPD Typ 2

Kompresorová stanice Rainbach
pohony, instalace SPD Typ 2

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
akumulátorovna

Kompresorová stanice Rainbach
akumulátorovna, rozváděč baterií

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
akumulátorovna, měnič, instalace SPD Typ 2

PLS / DCS
SPD Typ 2

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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Kompresorová stanice Rainbach
koncepce ochrany před bleskem

Kompresorová stanice Rainbach
řídící systém

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
koordinovaná ochrana před přepětím

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v jiskrově bezpečném obvodu

prostředí ss nebezpečím
nebezpečím výbuchu
výbuchu
prostředí
prostředí
prostředí
obvody MaR
MaR Ex(i)
Ex(i)
bez nebezpečí
nebezpečí výbuchu
výbuchu
obvody
bez

1 IN 2

Ex
óna 00
Ex zzóna

Ex
óna 11
Ex zzóna

BLITZDUCTOR CT

3 OUT 4

1 IN 2

BLITZDUCTO CT

3 OUT 4

BLITZDUCTOR®
BCT BAS EX, BCT MOD ...EX

Délka vedení
max. 1 m
min. 4 mm²

min. 4 mm²

EBB

© 2004 DEHN + SÖHNE

30.06.03 / 3904

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v jiskrově bezpečném obvodu

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v jiskrově bezpečném obvodu

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v jiskrově bezpečném obvodu

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v nejiskrově bezpečném obvodu

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v nejiskrově bezpečném obvodu

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v nejiskrově bezpečném obvodu

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
rozváděč MaR, BCT v nejiskrově bezpečném obvodu

Zařízení katodové ochrany
KKS
SPD Typ 1+2

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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Ochrana před přepětím
pro zařízení KKS

Blitzductor VT KKS
svodič bleskového proudu pro katodickou ochranu
BVT KKS ALD 75

BVT KKS APD 36

Usměrňovač KKS

APD
36

ALD
75

Potrubí

Ochrana vnějšího obvodu
anody

Vnější proudová anoda

Senzor
S1879

© 2004 DEHN + SÖHNE

1879.ppt / 17.03.1998 / ESC

© 2004 DEHN + SÖHNE

Kompresorová stanice Rainbach
usměrňovač KKS, SPD Typ 1+2

© 2004 DEHN + SÖHNE

© 2004 DEHN + SÖHNE
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Ochrana napěťového
obvodu

Stanovení požárně technických charakteristik
a technicko - bezpečnostních parametrů prachů, plynů a par
kapalin v souvislosti s aplikací Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Ing. Ladislav Mokoš
VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice, 70800, tel.:+420 596 252 257,
Fax.:+420 596 252 371, email: mokosl@vvuu.cz

ABSTRAKT
Látky z hlediska chování při úniku a nebezpečí vzniku požáru
i výbuchu jsou charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi
a tzv. technicko-bezpečnostními parametry (TBP), u tuhých látek požárně technickými charakteristikami (PTCH). Nejspolehlivější způsob,
jak získat co nejpřesnější informace o výbušnosti a hořlavosti dané
hořlavé látky je experimentální ověření a následné popsání zkoušek
pomocí požárně - technické charakteristiky v souladu s Vyhláškou MV
č. 246/2001 Sb.
Klíčová slova: požárně technická charakteristika, hořlavá látka, výbušná atmosféra, spodní mez výbušnosti.

ABSTRACT
Materials are charakterized, from a viewpoint of their behaviour
when released, and according to fire and explosition risks, by physical
and chemical characteristics, the so called technical safety parameters,
and in case of solids by fire technical charakteristics. Experimental verification and fire technical characteristics obtained from tests, according to Public Notice No. 246/2001 Coll., are the most reliable way to
obtain the most accurate information about explosibility and flammibility of these materials.
Key words: fire technical charakteristics, flammable matter, explosive atmosphere, lower explosion limit.
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1.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POJMY Z OBLASTI VÝBUŠNOSTI PLYNŮ,
PAR A PRACHŮ JAK JE DEFINUJE NORMA ČSN EN 1127 - 1 VÝBUŠNÁ
PROSTŘEDÍ – PREVENCE A OCHRANA PROTI VÝBUCHU – ČÁST 1:
ZÁKLADNÍ POJMY A METODOLOGIE

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).
Plyny

Plyny se považují za hořlavé, mají-li definovanou teplotu vznícení, resp. vytvářejí se vzduchem v určitém koncentračním rozmezí výbušné směsi. ČSN 65 0205 limituje teplotu vznícení hodnotou 650 °C. Za plyny jsou považovány látky, jejichž tlak nasycených par je při teplotě 50 °C vyšší než 294 kPa nebo jejichž kritická teplota je nižší
než 50°C.
Kapaliny
Kapalné látky se považují za hořlavé, mají-li definovanou teplotu vzplanutí nebo
teplotu vznícení. Ve smyslu ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny považují kapaliny,
suspenze a emulze, které při atmosférického tlaku splňují tyto podmínky:
• nejsou při teplotě +35 °C tuhé ani pastovité,
• mají při teplotě 50°C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa,
• mají teplotu vzplanutí nejvýše 250°C,
• lze u nich stanovit teplotu hoření.
Výbuch
Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně.
Deflagrace
Výbuch šířící se podzvukovou rychlostí.
Meze výbušnosti
Dolní mez rozsahu výbušnosti
Horní mez rozsahu výbušnosti
Dolní bod výbušnosti
Horní bod výbušnosti
Rozsah výbušnosti
Rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat výbuch.
Výbušná atmosféra
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.
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2. ZDROJE FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÝCH DAT

Technické údaje je možno vyhledat:
•
•
•

specializované tabulky,
specializované databáze na internetu,
bezpečnostní listy.

Toto většinou platí pro čisté složky, (kapaliny, plyny a páry, reálné vzorky prachu z technologie se musí experimentálně ověřit).

3. TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY PLYNŮ A KAPALIN
3.1.

Teplota vzplanutí

hořlavé kapaliny je nejnižší teplota, při které se při přesně definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad h1adinou takové množství par, že jejich směs se vzduchem
přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne.
Účel stanovení
je kritériem pro zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti podle
ČSN 65 0201, z nichž vyplývají příslušná preventivní opatření.
Třídění hořlavých kapalin

Třída nebezpečnosti
I
II
III
IV

Teplota vzplanutí
[°C]
do 21 včetně
od 21 do 55 včetně
od 55 do 100 včetně
více než 100°C

Ve smyslu tohoto třídění mohou výbušné směsi tvořit:
• páry hořlavé kapaliny I a II třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách,
• hořlavé kapaliny I až IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při teplotách
nižších než je jejich teplota vzplanutí,
• hořlavé kapaliny III a IV třídy při zahřátí na teplotu vzplanutí v uzavřených prostorách nebo jako disperze ve vzduchu i při normální teplotě.
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3.2.

Teplota vznícení kapaliny

je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par nebo plynů
dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním postupu
vznítí.
Účel stanovení:
je kriteriem pro zatřídění látky do teplotních tříd podle ČSN 33 0371, za účelem
správného provedení elektrických rozvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Teplotní třída

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Teplota vznícení
[°C ]
nad 450
nad 300 do 450
nad 200 do 300
nad 135 do 200
nad 100 do 135
nad 85 do 100

Příklady s uvedením
teploty vznícení [°C ]
aceton (535)
butanol (408)
n-heptan (215)
acetaldehyd (140)
sirouhlík (102)
ethylnitrit (90)

Význam teploty vznícení
Teplota, která je nebezpečná pro vznícení směsí hořlavých plynů nebo par i od
jiných zdrojů než jsou elektrické, např. zahřáté části strojů, tepelné výměníky a rozvody.
V literatuře uváděné hodnoty teploty vznícení se dosti často liší, je to způsobeno
rozdílnou metodikou jejich stanovení.
Pro bezpečnostní účely je nejvhodnější použít nejnižší uváděné hodnoty.

4. HOŘLAVÉ PLYNY A PÁRY
Meze výbušnosti
Z hlediska výbušnosti je důležitá jejich koncentrace ve směsi se vzduchem. Toto
pásmo je pro každou látku specifické a je omezeno horní mezí, známou jako Horní mez
výbušnosti (HMV, anglicky UEL) a spodní mezí, známou jako Dolní mez výbušnosti
(DMV, anglicky LEL). Uvnitř tohoto pásma tvoří látka se vzduchem hořlavou (výbušnou) směs.
Meze výbušnosti a pásmo, ve kterém tvoří látka hořlavou směs, jsou naznačeny
na obrázku.
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Uzavřené technologie
V uzavřených objektech nebo neventilovaných prostorách může nastat situace,
kdy koncentrace hořlavého plynu je trvale vyšší než horní mez výbušnosti. Při vstupu
do takovýchto prostor (nádrže, zásobníky, atd.) dochází při otevření ke zředění této vysoké koncentrace okolním vzduchem a vzniká hořlavá směs.

5. POŽÁRNĚ - TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA TUHÝCH LÁTEK OBSAHUJE NAPŘÍKLAD TYTO PARAMETRY:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

obsah popele, vody, prchavé hořlaviny, fixního uhlíku,
střední velikost zrna,
sypná hustota,
výhřevnost,
teploty vznícení,
spodní meze výbušnosti,
max. výbuchový tlak,
max. rychlost nárůstu tlaků,
třída výbušnosti.

Jednotlivé technicko bezpečnostní parametry potřebuje znát uživatel jak
z hlediska technologického procesu - např. výhřevnost, z hlediska bezpečnosti - výbušnost, vzplanutí a vznícení a s tím souvisejících rizik při používání těchto paliv.
5.1.

Spodní mez výbušnosti

Je definovaná jako nejnižší koncentrace směsi hořlavého prachu se vzduchem,
při které je tato směs již výbušná.
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Účel stanovení:
Tato hodnota je velmi důležitá pro stanovení prostředí dle ČSN 33 2000-3
a ČSN 33 2330 a pro ochranu zařízení před nebezpečím výbuchu tím, že koncentrace
hořlavého prachu ve vzduchu bude pod nebezpečnou koncentrací.

5.2.

Teplota vznícení rozvířeného prachu

Je definována jako nejnižší teplota prostředí, při které dojde k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje.
Účel stanovení:
Tato hodnota umožňuje posoudit možnost vznícení prachovzdušné směsi od
horkých těles atd.

5.3.

Teplota vznícení usazeného prachu

Je definována jako nejnižší teplota prostředí, při které dojde k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje.
Účel stanovení:
Tato hodnota umožňuje posoudit možnost vznícení usazené vrstvy prachu od
horkých povrchů. Někdy je tato hodnota využívána pro stanovení teplotní třídy pro nevýbušná elektrická zařízení.

5.4.

Teplota žhnutí usazeného prachu

Je definována jako nejnižší teplota prostředí, při které dojde k trvalému žhnutí
prachu.
Účel stanovení:
Tato hodnota umožňuje určit nejnižší teplotu horkého povrchu, při kterém dojde
k trvalému žhnutí prachu a tím i ke vzniku iniciačního zdroje případné prachovzdušné
směsi. Tato hodnota rovněž umožňuje porovnání s teplotní třídou zařízení
v nevýbušném provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.

5.5.

Teplota vzplanutí usazeného prachu

Je definována jako nejnižší teplota prostředí, při které dojde působením vnějšího
zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu.
Účel stanovení:
Tato hodnota umožňuje určit nejnižší teplotu horkého povrchu, při kterém dojde
přiblížením např. plamene k povrchu prachu k jeho vzplanutí.
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5.6.

Výbuchové parametry

Ukazatel výbuchu pmax je maximální tlak pro velký rozsah koncentrací reagujících složek.
Ukazatel výbuchu (dp/dt)max je maximální rychlost nárůstu tlaku v závislosti
na čase určená zkouškami.
Konstanta výbušnosti K je konstanta určující maximální rychlost nárůstu tlaku
v závislosti na čase při výbuchu v objemu V, určená podle rovnice (Kubický zákon):

K = (dp/dt)max . V1/3
Hodnota výbušnosti Kmax je maximální hodnota konstanty výbušnosti K určená
zkouškami provedenými u velkého rozsahu koncentrací reagujících složek. Intenzita
výbuchu se určí z hodnoty Kmax.

Účel stanovení:
Hodnoty ukazatelů výbuchu (výbuchových parametrů) jsou nezbytné pro kvalifikovaný výpočet a návrh prvků protiexplozní ochrany (membrány, ventily).
Časový průběh tlaku při explozi výbušné směsi v uzavřeném prostoru

5.7.

Limitní obsah kyslíku

Je nejvyšší koncentrace kyslíku, při které již není prachovzdušná směs schopna
explozivní reakce.
Účel stanovení:
Znalost tohoto parametru má velký význam pro ochranu zařízení, technologie
před nebezpečím výbuchu pomocí inertního plynu (N2, CO2, atd.).
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5.8.

Minimální iniciační energie Emin

Je energie jiskry, která je nutná pro zapálení prachovzdušné směsi, stanovuje se
pro celou řadu koncentrací prachu ve vzduchu.
Účel stanovení:
Znalost této veličiny umožňuje vyloučit případný zdroj iniciace. Tento údaj je
v praxi využíván zejména pro ochranu zařízení před elektrostatickými výboji. Pro prachovzdušné systémy se Emin pohybuje řádově v joulech.

5.9.

Stanovení náchylnosti k samovznícení

Tato zkouška vypovídá o sklonech práškových materiálů při skladování se samovzněcovat.
Účel stanovení:
Stanovení indukční doby, kdy dojde za určitých podmínek k samovznícení práškové hmoty. Zařazení materiálů do tříd pro dopravu dle předpisů RID/ADR.

6. PODSTATA VÝBUŠNOSTI HOŘLAVÝCH PRACHŮ

Stupeň rozmělnění pevné látky má podstatný vliv na požární nebezpečí látky.
Snižuje teplotu vznícení, a tak se může stát, že látka v kompaktním stavu, za normálních
podmínek nehořlavá, ve formě prachu velice dobře hoří a vybuchuje. Lze říci, že ve
formě prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických, jako je dolomit,
vápenec a další oxidy a soli kovů.
Ze samostatných prvků jsou nebezpečné prachy kovů jako hliník, který má největší rychlost narůstání tlaku a jednu z nejvyšších hodnot maximálního výbuchového
tlaku, dále hořčík, případně titan, zirkon, železo a další.
Z nekovových prachů je nebezpečný prach síry, která má nízkou teplotu vznícení a sklon k tvorbě elektrostatických nábojů. Uhelný prach je nebezpečný výbuchem
hlavně v dolech, výbušnost závisí na kvalitě uhlí a výbuch uhelného prachu bývá většinou následný po výbuchu metanu, který rozvíří uhelný prach a iniciuje ho. Samozřejmě
rozvířený uhelný prach je výbušný i v jiných uzavřených technologiích.
Řada přírodních výbušných prachů je skoro neomezená. Veškeré organické prachy jsou výbušné, ať už vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování nebo jsou hlavním produktem výroby. Je to senný a obilní prach, škroby a mouky, cukr, kakao, čaj,
koření, tabák, kávoviny, sušené mléko, dřevěný a korkový prach, prachy vláknitých látek – lnu, bavlny, buničiny, koudele, konopí, juty. Jsou velmi náchylné k tvorbě elektrostatického náboje a mají nízké dolní meze výbušnosti. Patří sem i prachy vyráběných látek jako jsou mýdlové prášky, barviva, léčiva, výbušniny, tuhé uhlovodíky, plasty aj.
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Výbuchy prachů jsou známy více než 200 let. Jejich výskyt je spojen s mletím
obilí. Od samého počátku mletí obilí na mouku ve větrných mlýnech docházelo
k výbuchům přímo v mlecích stolicích, dopravnících a silech. Dále pak v továrnách na
výrobu škrobu, v rafineriích cukru a v zařízeních, v nichž se zpracovával hliník, čokoláda, papír, guma nebo koření.
Mylný dojem, že zařízení zpracovávající prach není nebezpečné, pokud mnoho
let nedošlo k výbuchu, bylo už mnohokrát vyvráceno. Skutečnost, že asi jedna třetina
výbuchů prachů je spojena s lidským selháním, lehkovážností, nedbalostí nebo lhostejností, předurčuje odbornou veřejnost ke stálému vysvětlování této problematiky.

7. KDY HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PRACHŮ?

Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů je v prostoru, kde se může
vytvořit nebezpečné množství výbušné směsi prachu se vzduchem. K výbuchu pak dochází přímým nebo nepřímým iniciačním zdrojem zapálení.
Aby se mohla vytvořit výbušná směs hořlavého prachu se vzduchem, musí být
k dispozici dostatečné množství prachových částic. Nebezpečná koncentrace hrozící výbuchem se nazývá spodní mezí výbušnosti a určuje se v gramech rozvířeného prachu
v daném prostoru (g.cm-3).
V uzavřeném prostoru (zařízení) je nutno nezávisle na velikosti prostoru považovat za nebezpečné množství již 10 litrů výbušné směsi. V prostorách menších než 100
m3 se za nebezpečné množství považuje množství výbušné směsi tvořící desetitisícinu
objemu prostoru (jen několik litrů). Přitom se za prostor s nebezpečím výbuchu nepovažuje celý prostor, ale jenom ta část prostoru, kde se může vyskytnout výbušná směs.
Horní mez výbušnosti se při bezpečnostních úvahách u prachů nepoužívá, protože provoz při koncentraci nad horní mez výbušnosti není možno považovat za bezpečný.

8.

VÝBUŠNOST HOŘLAVÉHO PRACHU OVLIVŇUJÍ ZEJMÉNA TYTO
FAKTORY

•

•
•

Jemnost prachu, která se udává velikostí prachových zrn. Čím je prach jemnější, tím vyšší je maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (brizance), a tím menší iniciační energie stačí k iniciaci prachovzdušné směsi. Částice o průměru větším než 0,5 mm již obecně nereagují
výbušně.
Množství rozvířeného prachu – dolní mez výbušnosti (g.cm-3), se zvyšující se
koncentrací prachu roste výbuchový tlak a brizance výbuchu.
Koncentrace kyslíku v prostoru – větší koncentrace kyslíku znamená větší
prudkost výbuchu. Při poklesu obsahu kyslíku pod “limitní obsah” již nemůže
k výbuchu dojít.
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

9.

Tlak v okamžiku iniciace (pracovní tlak) – s rostoucím tlakem se zvyšuje výbuchový tlak a brizance výbuchu.
Teplota směsi v okamžiku iniciace (pracovní teplota) – výbuchový tlak
s teplotou klesá (zředění vzduchu). Rychlost narůstání výbuchového tlaku se
mění jenom nepatrně. Snižuje se však spodní mez výbušnosti, minimální iniciační energie a limitní obsah kyslíku.
Vlhkost prachu – významné snížení výbušnosti nastává až při poměrně vysokém obsahu vody.
Příměsi inertních tuhých látek – významné snížení výbušnosti nastává až při
poměrně vysokém obsahu inertních příměsí. K dosažení nevýbušnosti je někdy
třeba až 80 hmotnostních procent příměsí inertních prachů.
Stav pohybu směsi (turbulence) – s rostoucí turbulencí se výbušnost zvyšuje,
zejména podstatně roste brizance.
Velikost objemu nádoby (kubický zákon) – kubická nádoba je taková, kdy délka
(výška) nádoby je menší než dvojnásobek jejího průměru. U kubických nádob
platí, že s rostoucím objemem se rychlost narůstání výbuchového tlaku snižuje.
Tvar nádoby (výrobního zařízení) – v kubických nádobách je dosahováno tlaků
až 1,3 MPa a rychlost šíření plamene do 500 m.s-1. V podlouhlých nádobách
a v potrubí se může rychlost šíření čela plamene zvýšit až na detonační rychlost
2 000 m.s-1 s radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 10 MPa.
Uspořádání nádob – výbuch v jednotlivé nádobě se chová jinak, než v případě,
kdy jsou dvě nádoby spojeny potrubím (což se v praxi často vyskytuje). Při spojení se podstatně zvyšují výbuchové parametry.
Vytvoření hybridní směsi – prašná koncentrace za současného výskytu hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny. Hybridní směsi se mohou vyskytnout například při zvýšení teploty prachu a tím vývinu rozkladných plynů, nebo při vývinu vodíku z vlhkých kovových prachů. Hybridní směsi zvyšují výbušnost prachů (pod dolní mez výbušnosti jednotlivých komponentů směsi).
Větrání – větráním je možno ovlivnit množství plynů a par v prostoru a tím zabránit vytváření hybridní směsi.

NEBEZPEČNÉ ZÓNY VÝBUŠNÉ KONCENTRACE

Zóna 20 – zahrnuje místa, kde se nebezpečné množství výbušné směsi prachu se
vzduchem vyskytuje často nebo dlouhodobě (nejvíce nebezpečná zóna). Jedná se obvykle o vnitřní prostory zařízení (mlýnské stolice, míchací zařízení, sušárny, dopravní
vedení, odlučovače, odsávací zařízení, sila atd.), v nichž se mohou často nebo dlouhodobě vytvářet výbušné směsi.
Zóna 21 – zahrnuje místa (uvnitř nebo vně zařízení), kde je nutno počítat s tím,
že se při normálním provozu rozvířením usazeného prachu krátkodobě vytváří nebezpečné množství výbušné směsi. Sem patří obvykle prostory v okolí zařízení, v němž se
pracuje s prachem. Prach uniká netěsnostmi nebo nedokonalou manipulací.
Zóna 22 – zahrnuje místa uvnitř nebo vně zařízení, kde je nepravděpodobné, že
se při normálním provozu vytvoří výbušná směs. Vytvoří-li se výjimečně při normálním
provozu výbušná směs, pak jen po krátkou dobu. Sem patří prostory, kde usazené vrstvy
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mohou způsobit vznik výbušné koncentrace při jejich náhodném rozvíření, nebo prostory, které nejsou zařazeny do zóny 21, nebo prostory, které navazují na zónu 21.
Lze-li zařízení nebo okolí zařízení označit jako zónu 20, 21 nebo 22, je nutno
navrhnout vhodná preventivní opatření.
Jaká jsou možná preventivní opatření?

10. OPATŘENÍ, KTERÁ OMEZÍ VYTVÁŘENÍ NEBEZPEČNÝCH MNOŽSTVÍ VÝBUŠNÉ SMĚSI:

•
•
•

10.1.

Odstranění nebo náhrada hořlavých látek méně hořlavými – náhrada hořlavých
práškových plniv nehořlavými plnivy.
Částečná nebo úplná inertizace – vyplnění prostoru inertními plyny (N2, CO2,
vzácné plyny), vodní párou, inertními prachy.
Omezení vytváření výbušného prostředí v okolí zařízení – odsávací zařízení zabezpečené proti výbuchu.
Opatření, která omezí iniciaci

Zcela vyloučit iniciační zdroje zapálení rozvířeného prachu v zóně 20,
v zóně 21 vyloučit iniciační zdroje vzniklé v důsledku zřídka se vyskytujících provozních poruch a v zóně 22 vyloučit iniciační zdroje, které se mohou vyskytnout za normálních pracovních podmínek.
Příklady iniciačních zdrojů výbušnosti prachů: horké povrchy, horké prostředí,
samovznícení, elektrostatický náboj.
10.2.

Konstrukční opatření, která omezí účinky výbuchu na únosnou míru

•

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku (konstruované na tlak při výbuchu).

•

Konstrukce odolné výbuchovému rázu (jsou přípustné plastické deformace při
výbuchu).

•

Odlehčení výbuchu (při výbuchu se otevře původně uzavřený prostor – membrány, klapky, ventily, odlehčovací komíny).

•

Potlačení výbuchu (detekce výbuchu v počátku a uhašení hasivem, samozhášecí
zařízení).

•

Protiprůšlehová zařízení (k zabránění šíření výbuchu – ventily, šoupátka, klapky, rotační podavače a automatické rychlouzavírací ventily).
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10.3.

Základní povinnosti provozovatele prašných technologií

•

Provozovatel je povinen znát vlastnosti prachů vyskytujících se v provozovaných technologiích a mít protokol o zkouškách vlastností prachů provedených a potvrzených státem autorizovanou zkušebnou.

•

V prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu musí být vypracována a realizována
vhodná požární a protivýbuchová preventivní opatření.

•

Provozovatel je povinen mít určeno prostředí (zóny) u všech provozovaných
technologií.

•

Provozovatel je povinen písemně vypracovat pro pracoviště ohrožená výbuchem
prachu provozně bezpečnostní předpisy pro zařízení a prostory, kde musí být zahrnuty mj. také požadavky technických podmínek výrobce protivýbuchových
ochranných prvků.

•

Provozovatel je povinen zajistit poučení zaměstnanců o možném nebezpečí výbuchu a o zvolených ochranných opatřeních. Poučení je nutno opakovat každým
rokem.

•

Provozovatel je povinen mít doklady ke všem ochranným prvkům protivýbuchové ochrany a o tom, že tyto prvky byly schváleny příslušnou státem autorizovanou zkušebnou.

•

Provozovatel je povinen znát bezpečné lhůty skladování práškových materiálů.

Výbušnost hořlavých prachů nehrozí (dle statistiky) v takovém měřítku, přesto
však jsou provozy, kde hrozí především možnost vzniku a rychlého šíření požáru
z důvodů vyššího výskytu usazeného prachu, a potom se jedná zejména o uzavřené
prašné technologie s možností výbuchu.
Základní prašnou technologií je odsávání dřevěných pilin a prachu z truhláren
a jim podobným provozům (modelárny apod.). Mnohdy od celé řady strojů a zařízení je
instalováno centrální odsávání poměrně dlouhým potrubím do cyklonu, případně sila.
V podstatě nikde se nesetkáváme se zařízením, ale i povědomím managementu
k protivýbuchové ochraně. Až na několik výjimek, a to vždy tam, kde k výbuchu již
v minulosti došlo.
Další nejvíce rozšířenou prašnou technologií jsou mlýny a zpracování moučných
a práškovitých surovin a výrobků v potravinářství a zemědělství. Zde je technologie obdobná, hrozí nebezpečí výbuchu jak uvnitř zařízení, tak v celém systému odsávání. Zde
však povědomí rizika výbuchu je známější a výskyt protivýbuchových opatření a zařízení je rozšířenější (odhaduji na 10 % těchto provozů).
Obdobnou problematikou s možností výbuchu jsou textilní podniky a zpracovny
umělých hmot, kde opět protivýbuchová zařízení najdeme jen ojediněle.
Lepší situace je v podnicích pracujících s technologií uhelného prachu. Zde vidíme od nejjednodušších skrápěcích zařízení až po protivýbuchové automatické zhášecí
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zařízení. Rovněž tak některé strojírenské podniky zpracovávající lehké kovy, kde prachy kovů jsou též výbušné, s možností výbuchu počítají a jsou vesměs zabezpečeny.

Závěr
Technicko - bezpečnostními parametry a požárně technické charakteristiky jsou
jedny z nejdůležitějších podkladů pro posuzování bezpečnosti provozů v souvislosti
s nařízením vlády č. 406/2004 Sb. Bez těchto základních údajů nelze jednoznačně rozhodnout, zda daná technologie nebo daný provoz má instalovány vhodná zařízení
k omezení nebo potlačení exploze a tudíž, zda její provozování je bezpečné.
V současné době se objevují nové přístupy (metody) v řešení ochrany proti explozi, které nejsou založeny na exaktních vědeckých poznatcích a tím ve značné míře
mohou přispět k vytváření mylných poznatků, jejichž převzetím může dojít k velkým
průmyslovým haváriím.
Tento stav vzniká z důvodů různého přístupu k řešení bezpečnostních problematik ve světě. Následnou instalací nedůsledně vybavených zařízení do technologického procesu dochází ke vzniku reálného nebezpečí exploze s odpovídajícími následky.
Tyto situace mohou vyvolat nesprávné hodnocení výbušných vlastností materiálu, které jsou závislé na počátečních podmínkách (tlak, iniciační zdroj) a také na samotné kvalitě zkoušeného prachu. Jako příklad lze zde uvést dřevitý prach (piliny, hobliny), kdy se v podstatě vždy jedná o základní hmotu dřevo, ale hodnocení takového
materiálu může být od nevýbušného až po velmi výbušný. Přičemž toto hodnocení je
závislé pouze na sítové analýze tohoto prachu. Tyto údaje však v běžně dostupné literatuře chybí a pouhým převzetím těchto údajů může dojít k rozsáhlým průmyslovým haváriím.

Literatura:
BARTLOVÁ, I., DAMEC, J.: Prevence technologických zařízení.VŠB-TU Ostrava:
Edice SPBI 2002.
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sérii článků o protivýbuchové prevenci prachů a o novém principu hašení pomocí aerosolů. V Aktual bulletinu speciál č. 12 pak „Směrnici pro posuzování požárního nebezpečí prašných provozů a zařízení, v nichž se vyskytují hořlavé prachy“. V edici SPBI
SPEKTRUM vydal sv. 8. „Protivýbuchovou prevenci“, sv.23. „Protivýbuchovou prevenci v potravinářství a zemědělství“ a spolu s doc. Bartlovou sv. 30 „Prevenci technologických zařízení“.
V posledních letech se kromě fakultních grantových úkolů zúčastnil v 1994-95
grantového projektu PECO spolu s francouzskými a polskými kolegy, v letech 1995-96
jsem byl řešitelem GAČR „Protivýbuchová ochrana staveb a technologií“, v roce 1997
pak řešitelem grantového úkolu MV „Posuzování požárního nebezpečí technologických
procesů“, v letech 2003 – 2005 byl spoluřešitelem
úkolu GAČR 541 1506
(105/03/1384) „Stanovení oblastí ohrožených výbuchem u likvidace plynových sond.“
Údaje o působení v zahraničí:
1998-2005
Externí vyučující předmětu protivýbuchová ochrana Technická univerzita Zvolen, Katedra požární ochrany
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2002 - 2006
2006

Výuka předmětu „Protivýbuchová ochrana staveb“ na Fachhochschule
Frankfurt am Main v rámci programu SOCRATES-ERASMUS.
Externí vyučující předmětu protivýbuchová ochrana Fachhochschule
Magdeburg Stendal, Bereich Sicherheit und Gefahrenabwehr.

Doktorandské studium:
Vede 1 interního a 7 externích doktorandů (z toho 1 zahraničního – NSR).

Jako člen Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem na VŠBTU je odborným garantem sekce protivýbuchové ochrany konferencí s mezinárodní
účastí Požární ochrana 1994 až 2006.

Ing. Jiří KUTÁČ
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.
organizační složka Praha
v r. 1988 absolvoval VUT Brno, FEL
Člen:

TNK 97 - Elektroenergetika,
TNK 22 - Elektrotechnické předpisy

Přednášky na akcích:

TU-VŠB Ostrava:
mezinárodní konferenci EPE,
VŠB TU Ostrava FBI:
Požární ochrana 2005, Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov,
ČKAIT Praha, ESČ Praha, MSE CZ Brno, Propagteam, LP Elektro, UNIT Pardubice, Solid Team
Olomouc, IRIS Havířov, VVUÚ Ostrava, Elmax
Slovensko;

Publikace v odborných časopisech:Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektroinstalatér,
Energetika, ETM, Zkrat, Pojistný obzor, Svět motorů, Elektrika CZ, v přednáškových sbornících;

Autorem odborné publikace:

„Nový připravovaný soubor evropských norem
v teorii i praxi EN/IEC 62305 Ochrana před bleskem“
(SPBI Ostrava 2006)

Spoluautorem překladu souboru
českých technických norem:
ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem
Garant překladu souboru
slovenských technických norem: STN EN 62305 Ochrana před bleskem
Odborná způsobilost:

revizní technik a projektant EZ
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Dipl.-Ing. Thomas SMATLOCH
DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.
Neumarkt, Německo
V r. 1991 absolvoval TU „Otto-von-Guericke“ Magdeburg, Německo technická
kybernetika a automatizační technika

Pracuje více než 13 let u firmy DEHN + SÖHNE jako inženýr elektro v oblasti „
Ochrany před bleskem a přepětím“.
Během své činnosti publikoval jako autor nebo spoluautor v odborných časopisech příspěvky na téma „ Ochrana před bleskem a přepětím v praxi“.
Pracoval na různých pozicích technika aplikací, produkt manager a nyní pracuje
na pozici poradce pro aplikace v exportu firmy DEHN + SÖHNE.

Ing. Ladislav MOKOŠ
VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice
Profesní zaměření:
Hořlavost a výbušnost materiálů
Vzdělání:
1997 VŠB – TU Ostrava, FMMI, Bakalářské studium, obor Diagnostika, kontrola
jakosti a zkušebnictví.

2001

VŠB –TU Ostrava, FMMI, Inženýrské studium obor Procesní Inženýrství
se zaměřením na chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu

Odborná praxe:
Od března roku 2003 zaměstnán ve VVUÚ, jako zkušební technik na zkušebně
technické akustiky. V červnu téhož roku přestoupil na zkušebnu výbušnosti plynů, prachů a par kapalin, kde pracuje dosud. V lednu 2004 uznán jako odborný garant a zástupce vedoucího zkušebny.
Pedagogická a přednášková činnost:
2005 – 2006 – Žilinská univerzita, Fakulta speciálního inžinierstva, Žilina, Slovenská
republika – výuka technicko – bezpečnostních parametrů hořlavých
prachů, plynů a par hořlavých kapalin
.
Publikační činnost:
[1] Mokoš L., Kozubek E., Jelínek P., Pavlovský J.: 29Si NMR strukturní analýza
vzorků vodních skel, Chemické listy 11/2001, ročník 95, str. 716 - 718.
[2] Kořínek K., Mokoš L., Starzyczny P.: Tuhá alternativní paliva a jejich použití v praxi, Malenovice 2004
[3] Sborník přednášek – konference Bezpečnost technických zařízení a ochrana zdraví
zaměstnanců, Malenovice, 3/2006.
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Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství
www.spbi.cz,spbi@spbi.cz
tel, fax: 597 322 837

Publikace edice SPEKTRUM
- původní odborná literatura
vydávaná ve dvou řadách
♦ Základy sdílení tepla
♦ Základy fyzikální chemie
♦ Survival
♦ Požární taktika v příkladech
♦ Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií
♦ Protivýbuchová ochrana
♦ Technické prostředky PO I,
II
♦ Základy toxikologie
♦ Požárně bezpečnostní zařízení
♦ Chemie procesů hoření
♦ Samovznícení
♦ Dynamika požáru
♦ Likvidace ropných havárií
♦ Průmyslové lezectví a záchranářství
♦ Automatická detekce požáru
♦ Základy krizového řízení
♦ Hasební látky a jejich technologie
♦ Prevence technologických
zařízení
♦ Plasty a jejich požární nebezpečí
♦ Osobní ochranné pracovní
prostředky
♦ Dekontaminace
♦ Záchrana zvířat I, II
♦ Nebezpečné látky I, II
♦ Základy požárního inženýrství
♦ Právní rámec krizového managementu
♦ Integrovaný záchranný systém
♦ Zavedení tísňové linky 112
v ČR
♦ Ochrana obyvatelstva
♦ CBRN – Chemické zbraně
♦ Základy PO
♦ SEVESO II, III

Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – TU Ostrava
www.vsb.cz, sekretariat.fbi@vsb.cz
tel. 597 322 802, fax: 597 322 980

KONFERENCE
14.-15.2.2007 Ochrana obyvatel
Ochrana kritické infrastruktury
Národní strategie ochrany KI, Ochrana KI
v energetice, Teorie a praxe ochrany KI
10.5.2007
Požární bezpečnost stavebních objektů

23.-24.5.2007 DEKONTAM
12.-13.6.2007 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
12.-13.9.2007 Požární ochrana
Požární prevence, požární represe, protivýbuchová prevence, bezpečnostní plánování,
zkušebnictví a certifikace.

SOFTWAROVÉ PRODUKTY A PROGRAMY
Databáze nebezpečné látky
Umožňuje získat základní informace o nebezpečných látkách: Homel, ADR (včetně R vět, S vět, CAS number), Hazchem, Diamant, výběr protichemických obleků, dekontaminačních roztoků, výstražné tabulky atd. Získané informace
lze prohlížet na obrazovce a tisknout na tiskárně.
Fyzikálně chemické výpočty
Programy jsou popsány v knize SPBI Základy fyzikální
chemie hoření, výbuchu a hašení. Pokrývají části, které jsou
náročnější na čas nebo vyžadují speciální metody numerického řešení v daných aplikačních oblastech. Programy řeší
např. výpočet produktů spalování paliv, změnu tepelné kapacity příslušné chemické reakce, termodynamické výpočty
produktů spalování, kinetické rovnice, výbuchovou teplotu
atd.
SFÉRA
Program je určen pro analytické účely, je využitelný ve
všech případech, kdy lze systém charakterizovat svou strukturou a chováním, a kdy lze popsat určité parametry vstupů
a výstupů vzájemně porovnávaných prvků.
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Nejvìtší dovozce výrobkù DEHN+SÖHNE pro ochranu objektù
a elektroniky proti blesku a pøepìtí firma:

Nad Šálkovnou 1
147 00 Praha 4
Tel.: 244 421 774
rema@rema.cz

Vám dodá celý sortiment výrobce
za nejlepší ceny.
Rádi Vám poskytneme konzultace,
návrhy øešení a zpracování rozpoètù.

Naše firma zásobuje smluvní velkoobchody,
kde mùžete výrobky DEHN+SÖHNE také nakoupit:
REXEL CZ, s. r.o.
ELKAS, spol. s.r.o.
DABOK, s.r.o.
ELVOa.s.
K&V ELEKTRO a.s.
EMAS a.s.
JAKUB a.s.

AM COMPACT s.r.o.
JAKUB ELEXMAYER s.r.o.
CEHA KDC elektro, k.s.
ELEKTROCENTRUM trading, spol. s r.o.
ELKOV ELEKTRO, a.s.
ELNET spol. s r.o.
ARGOS ELEKTRO, a.s.

Spojení na prodejce a mnoho dalších informací mùžete nalézt na

www.rema.cz

