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ABSTRAKT 

 

Drevo je jedným z našich najužitočnejších komerčných produktov. Hlavným zdrojom emisií drevného prachu sú 

technologické postupy jeho spracovania. Analýza rizík, technické opatrenia a expozičné limity pri práci s drevom 

sú upravené v právnych predpisoch. V článku je pojedané aj o ďalšom bezpečnostnom  aspekte – stanovaní 

bezpečnostno-technických charakteristík  drevných prachov v kontexte aplikácie výsledkoch na zvyšovanie 

bezpečnosti technologických procesov. 
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ABSTRACT 

Wood is one of our most useful commercial products. The main source of wood dust emissions are the 

technological methods of processing. Risk analysis, technical measures and exposure limits for working with 

wood is covered in the legislation. The article describes the safety aspects of the next - setting the security and 

technical characteristics of wood dust in the context of the application results in increasing the safety of 

technological processes. 
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Úvod 
 
Technologické postupy sú hlavným zdrojom emisií škodlivého  prachu na pracoviskách. Európska legislatíva si 
kladie za cieľ minimalizovať zdravotné riziká z nebezpečných látky na pracovisku, čo je prenesené aj do 
národných predpisov. V SR technológie spracovania tvrdého dreva  sú považované za karcinogénne. Štúdie 
ukázali, že expozícia prachu dreva je spojená s rozvojom rakoviny nosovej dutiny a prínosových dutín, ale údaje 
týkajúce sa vývoja rakoviny pľúc sú rozporuplné a nejednoznačné.  
Pri práci s prachmi je tiež dôležitou požiadavkou poznať ich fyzikálne a chemické vlastnosti, ale technicko-
bezpečnostné charakteristiky. Až na základe týchto údajov môžu byť vo výrobnom procese aplikované účinné 
opatrenia proti výbuchu a vznieteniu. Je iba samozrejmosťou, že okrem kvalitatívnych vlastností rozhodujúcu 
úlohu zohráva aj kvantitatívne určenie – t.j. ich hmotnostná alebo objemová koncentrácia. 
 
Veľkosť častíc drevného prachu 
 
Drevné piliny ako aj hobliny, triesky a štiepky sú široko dostupné odpadové materiály z rozličných typov dreva. 
Piliny sú drobné kúsky dreva, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri rezaní, pílení alebo brúsení. V drevárskom 
priemysle sa využívajú pre výrobu drevotrieskových dosiek a skladujú na otvorených skladoch materiálu, ktoré 
podliehajú poveternostným podmienkam.  
 
Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) a Európsky výbor pre štandardizáciu (CEN) definovali rôzne 
veľkosti častíc a rozdelili ich do frakcií z dvoch hľadísk [1]:  
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• Pre účely odberu vzoriek a analytické metódy je používaná terminológia TSP (Total suspendend 

particulates) -celkový polietavý prach. Jedná sa o prachové častice obklopené vzduchom v danom 
objeme vzduchu, merané gravimetricky bez ohľadu na veľkosť častíc:  

• PM10 - prachové častice s aerodynamickým priemerom 10 µm a menším, ktoré prejdú cez 
rozmerovo – špecifický vstup (odberového zariadenia) s 50 % účinnosťou pre častice s 
aerodynamickým priemerom 10 µm; 

• PM2,5 - prachové častice s aerodynamickým priemerom 2,5 µm alebo menším, ktoré prejdú 
cez rozmerovo špecifický vstup (odberového zariadenia) s 50 % účinnosťou pre častice s 
aerodynamickým priemerom 2,5 µm. [2] 

• Z fyziologického hľadiska a miesta depozície v respiračnom trakte podľa konvencií pre jednotlivé 
frakcie po medzinárodnej harmonizácii (USA - ACGIH, EPA a Európa - ISO, CEN, BMRC) členenie vyzerá 
nasledovne: 

• vdychovateľná  (inhalovateľná) hmotnostná frakcia < 100 µm,  
• thorakálna 5 – 10 µm,  
• tracheobronchiálna  (respirabilná hmotnostná frakcia) 2,5  – 5µm; 
• vysoko respirabilná hmotnostná frakcia < 2,5 µm.  

 
Meraním laserovým prachomerom bolo zistenie,  že hmotnostná koncentrácia častíc väčších ako 1μm je 
najvyššia, preto z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje drevná pilina významné riziko. 
[3] 
 
Od veľkosti prachových častíc závisí i prienik do dýchacích ciest a ich ďalší osud.  
Veľké prachové častice (0 > 10 μm) v prostredí rýchlo sedimentujú. Zachytávajú sa už v horných častiach 
dýchacích ciest a spolu s hlienom a činnosťou riasinkového epitelu posúvajú hore do nosohltana, odkiaľ sa 
môžu dostať do tráviaceho traktu alebo sa eliminovať z organizmu kašľom.  
Menšie častice (0 < 5 μm) – tzv. respirabilná frakcia – zotrvávajú v ovzduší dlhý čas. Prenikajú aj do pľúcnych 
alveol, kde sú fagocytované alveolárnymi makrofágmi. Tu môžu ostať deponované a vyvolávať lokálne 
biologické účinky, alebo môžu preniknúť do krvi a lymfy. [4] 
 
Na Obrázku 1 je porovnanie veľkosti priemyselných častíc a častíc v ovzduší.  
 
 
Hygienické limity pre drevný prach 
 
Toxická aktivita je u drevín špecifická. Poznať presný druh dreviny je dôležité pre predikciu potenciálnych 
toxických účinkov. Pre kontrolu látok nebezpečných pre zdravie  pre prach z tvrdého aj mäkkého prachu  z 
dreva bol priradený maximálny limit expozície vo výške dýchacej zóny 5 mg/m3 (8 hodín časovo vážený priemer 
pre vdýchnuteľný prach).  
 
Na možnú príčinnú súvislosť medzi sinonazálnym adenokarcinómom a expozíciou drevu  a organickému prachu 
upozornili britskí autori v 60.-tych rokoch 20. storočia. Na základe publikovaných prác bolo ochorenie zradené 
do chorôb povolania v Anglicku.  
 
Rakovina nosovej dutiny a sínusov sa vyskytuje pomerne zriedka a tvorí iba 0,2 % všetkých karcinómov u ľudí (v 
USA sa udáva incidencia 0,75/100 000 obyvateľov). Ich vznik sa dáva so súvislosti s rôznymi profesionálnymi 
expozíciami – najmä prachu z dreva, niklu, šesťmocnému chrómu, yperit, izopropylalkoholu a formaldehydu.  
 
Zvýšené riziko teda predstavujú aj práce v nábytkárstve. IARC potvrdila zvýšené riziko vzniku sinonazálnej 
rakoviny pri expozícii tzv. tvrdým drevám, ktoré zaradila medzi dokázané humánne karcinogény (skupina 1).  
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 Obr. 1 Veľkosti častíc znečisťujúcich ovzdušie [4] 
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V stredoeurópskom regióne v etiológii profesionálnych sinonazálnych karcinómov je to prach z tvrdého dreva 
dubov a bukov. K tvrdým drevám patrí aj jaseň a mahagón. O mäkkých drevách, tvoriacich dve tretiny našich 
úžitkových driev, sa uvažuje menej často. Boli vyjadrené obavy, že okrem rakoviny nosovej dutiny drevný prach 
spôsobuje ďalšie typy rakoviny, vrátane rakoviny pľúc. Niekoľko štúdií nepreukázalo žiaden nezvratný dôkaz, že 
rakovina pľúc je spojená s expozíciou drevného prachu.  
 
Podľa OSHA, "súvislosť medzi rakovinou pľúc a ochranou pred prašnosťou dreva je nejednoznačný, aj keď 
niektoré epidemiologické štúdie poukázali na nárast rakoviny pľúc u pracovníkov exponovaných drevnému 
prachu“. Zvýšený výskyt iného typu rakoviny, Hodgkinova choroba, bola pozorovaná u niektorých typov 
pracovníkov v drevospracujúcom priemysle. [5] 
 
Podstata karcinogénneho účinku prachu dreva zatiaľ nie je objasnená. Predpokladá sa mechanické dráždenie 
prachom, ktorý sa deponuje v  nosovej sliznici, poškodzuje a zapríčiňuje  zvýšenú citlivosť na karcinogény 
indukciou bunkových metaplázií.  
 
Predpokladá sa, že na vzniku karcinómu môžu mať podiel súčasne inhalované potenciálne karcinogénne látky, 
ktoré sa vyskytujú v dreve – taníny, aldehydy, terpény, lignany, drevné parazity a ich metabolity, ako aj látky 
používané na ochranu dreva (napr. chlórované fenoly, rozličné impregnačné chemikálie a i.). 
 
Charakteristika rozvíreného drevného prachu je ďaleko komplikovanejšia ako kľudová namiešaná zmes plynu. 
Pri kľudovom plyne termodynamický stav je úplne definovaný chemickým zložením, tlakom a teplotou.  
 
Hlavným účinkom dreva na kožu je podráždenie. Je to spôsobené priamym kontaktom kožou s drevom, jeho 
prachom, kôrou, miazgou alebo dokonca aj lišajníkmi rastúcimi na kôre. Podráždenie môže spôsobiť vyrážky  
alebo dermatitídu. Tieto účinky majú tendenciu objaviť sa na predlaktí, chrbtov rúk, tváre (najmä viečok) krku, 
vlasy. Príznaky zvyčajne trvajú dlho, pokiaľ koža zostáva v kontakte so zdrojom podráždenia. Príznaky vymiznú 
po odstránení kontaktu s dráždivými látkami. 
 
K bezpečným pracovným postupom z hľadiska hygienických opatrení patria: 
 

• miestne odsávanie a bezpečné pracovné postupy sú dôležitým prostriedkom pred ochranou 
z prašnosti drevného prachu, 

• kontrola koncentrácie prachu je nevyhnutná pre zdravie pracovníkov.  
 
Osvedčené postupy pre prácu  s drevným prachom patria: 
 

• vyhnúť sa zbytočnému vdýchnutiu prachu. Pri  operáciách s vysokou prašnosťou je nutné používať 
repirátor podľa platných štandardov, 

• dodržiavať pravidlá osobnej hygieny, aby sa zabránilo kožným problémom, 
• poznať druh dreviny s ktorou sa pracuje (napr. červený céder môže spôsobiť alergiu), 
• vyhnúť sa prášeniu pri čistení, bezpečnejšie sú vákuové zariadenia, 
• rezné nástroje je potrebné udržovať ostré a v dobrom stave, aby sa zabránilo nadmernému treniu 

a páleniu dreva, 
• poznať chemikálie na pracovisku. [6] 

 
Drevený prach je považovaný za nebezpečnú chemickú látku a preto by mal mať KBU a  chemický podlieha 
štandardným a nemalo by sa zabúdať na školenie zamestnancov exponovaným drevným prachom. [7] 
 
Limity expozície a súvisiace podmienky 
 
V SR sú stanovené limity pre pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom (Tabuľka 1), v Tabuľke 2 sú 
stanovené ďalšie používané limitné hodnoty [7]. 
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 Tabuľka 1  Pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom 
 

Faktor Faktor NPELc (mg.m
-3

) 

pevný aerosól z dreva    
a) exotické dreviny 1  1 
b) ostatné dreviny  8 
c) dub, buk (karcinogén kategórie 1)  5 (TSH)* 
ostatný rastlinný pevný aerosól  6 

* - karcinogény a mutagény zaradené do kategórií 1 a 2, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti stanovené 

najvyššie prípustné expozičné limity vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to 

minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami, ktoré možno 

dodržať technickými opatreniami. Ich dodržiavanie znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na 

zdravie, ale nemôže ich úplne vylúčiť. Sú základom preventívnych a ochranných opatrení. TSH 

znamenajú časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 

8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň. 

 
 
 Tabuľka 2 Ostatné limity pre drevné prachy [8, 9] 
 
OSHA The Occupational Safety and 

Health Administration 

PEL 
 Permissible Exposure Limit  

 

15 mg.m-3 
5 mg.m-3 pre respirabilnú 
frakciu 

ACGIH 
 

American Conference of 

Governmental Industrial 

Hygienists 

TLV 
Threshold Limit Value  
STEL  
Short-term Exposure Limit 

1 mg.m-3 

 

5 mg.m-3 – mäkké drevo 
10 mg.m-3 – tvrdé drevo 
 

NIOSH The National Institute for 

Occupational Safety and 

Health 

REL as a TWA  
Recommended Exposure Limit 

(10 h/deň a 40h/týždeň) 

1 mg.m-3
 

 

 
Bezpečnostné aspekty drevných prachov 
 
Štatistiky ukazujú, že nebezpečenstvá požiaru/výbuchu existujú v zariadeniach alebo v procesoch použitia 
horľavých prachov. Následky výbuchu prachu sa môžu viesť ku krátkodobému prerušeniu výroby, k zničeniu 
zariadenia až k zraneniam alebo úmrtiam. Deflagrácia prachu nastáva, ak koncentrácia horľavého prachu, ktorý 
je prítomný vo vzduchu, je dostatočná na šírenie plameňa po zapálení dostatočne veľkým  energetickým 
zdrojom zapálenia. Kyslík vo vzduchu je najčastejší oxidačný prostriedok, ale aj iné oxidačné prostriedky ako 
fluór, chlór, bróm môže byť tiež príčinou deflagrácie.  
 
Okrem výbušnej atmosféry tvorenej vzduchom (oxidačným činidlom) a horľavou látkou (prachom alebo 
plynom) je pre výbuch nevyhnutný aj iniciačný zdroj [10]. Iniciačné zdroje sú predmety alebo látky, ktoré sú 
schopné odovzdať také množstvo energie určitého druhu, teploty a po určitú dobu, že sa tým vyvolá vznietenie 
určitej zmesi horľavej látky a oxidačného prostriedku [10].  Energia potrebná pre zapálenie je závislá od typu 
výbušnej atmosféry a vlastností prachu a plynu. Všeobecne možno povedať, že pre zapálenie plynnej atmosféry 
je dostatočná iba 10 až 1000-krát nižšia energia ako pre prachovú atmosféru. 
 
Kompletný zoznam zdrojov zapálenia  podľa EN 1127-1:12  s informáciami, či zdroj je, alebo nie je za 
normálnych podmienok dôležitý, pre plyny alebo prachy, je v Tabuľke 3. [11, 12] 
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Tabuľka 3 Iniciačné zdroje  z hľadiska ich významnosti pre prachy a plyny [11,12] 
p.
č. 

Inicičný zdroj Príčiny, dôvody prachy plyny 

1. horúce povrchy trenie rotujúcich častí, poruchy zariadenia, 
zariadenia pracujúce s vysokou teplotou, 
poškodenie tepelnej izolácie, spracovanie 
materiálov, zlyhanie bŕzd,  rotačné 
mechanizmy a pod. 

áno áno 

2. plamene a horúce plyny, 
 

pece, komory, zariadenia na sušenie, 
zariadenia pracujúce s otvoreným ohňom  

áno áno 

3. mechanicky vytvárané 
iskry 

trenia, nárazy, brúsenie, leštenie, cudzie 
predmety v technológii, rezanie, ložiská, 
rotačné mechanizmy a pod. 

áno áno 

4. elektrické zariadenia 
(výboj iskry, horúce 
plochy) 

zapínanie a vypínanie elektrických obvodov, 
uvoľnenie kontaktov a spojení, elektrický 
oblúk a krátke spojenie, kúrenie, poškodenie 
osvetlenie, žiarovky atď. 

áno áno 

5. blúdivé elektrické prúdy spätný prúd, poškodenie izolácie 
vysokonapäťových káblov a zariadení, 
zlyhanie v elektrických inštaláciách, 
magnetická indukcia a iné 

zriedka  pravdepodobne 
áno 

6. statická energia poruchy uzemnenia, rýchle separačné 
procesy, trenie 

zriedka  takmer vždy 

7. blesky blesk sám, ohrev hromozvodu, statická 
energia indukcia v blízkom okolí blesku 

áno áno 

8. elektromagnetické polia 
vo frekvenčnom rozsahu 
od 9 kHz do 300 GHz 

zlyhanie vysielač televízneho a rozhlasového 
vysielania, meranie, zlyhanie armádnych a 
zdravotníckych pomôcok, vysokofrekvenčné 
generátory (sušenie, kalenie, zváranie, 
rezanie) 

zriedka niekedy  

 elektromagnetické 
žiarenie vo frekvenčnom 
rozsahu od 300 GHz do      
3 x 106 GHz alebo vlnovej 
dĺžky v rozsahu od 1000 
μm do 0,1 μm (optické 
spektrum) 

koncentrované žiarenie a vlnenia (reflektory), 
lasery (vrátane meracích prístrojov), silné 
zdroje žiarenia a iné 

áno,  
závisí na 
energii 

áno 

9. ionizujúce žiarenie röntgenové žiarenie, rád 
ioaktívne látky, chemické reakcie spôsobená 
žiarením (rušivé exotermické reakcie), 
mikrovlnné rúry, ... 

áno,  
závisí na 
energii 

áno,  závisí na 
energii 

10. ultrazvuk absorpcie ultrazvukových vĺn nereálne zriedka 
11. adiabatické kompresie, 

rázové vlny, toky plynov 
teplo vznikajúce pri rýchlej a silnej 
adiabatickej kompresie, teplo spôsobené 
vlnou tlakového rázu prechádzajúceho 
potrubím 

nie zriedka 

12. chemické reakcie 
(vrátane samovznietenia) 

chemické reakcie, horľavé veci, biochemické 
procesy, polymerizačné reakcie a pod. 

áno áno 

 

Systematický prístup k identifikácii rizika explózie rozvíreného prachu a prijímanie opatrení na zaistenie 
bezpečnosti vo všeobecnosti zahŕňa: 

• pochopenie charakteristík explózie prachu, 
• identifikácia oblastí zariadenia, kde horľavé prostredie oblaku prachu môže existovať za bežných alebo 

neobvyklých podmienok, 
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• identifikáciu potenciálnych zdrojov iniciácie, ktoré by mohli existovať za bežných podmienok alebo 
abnormálnych podmienok, 

• prijímanie opatrení na odstránenie (kontrola) iniciačných zdrojov, kontroly rýchlosti šírenia horľavých 
rozvírených prachov, kontroly možnej oxidačnej energie (aplikácia inertného plynu), 

• prijímaní opatrení na ochranu pred následkami prípadnej explózie rozvíreného prachu. 
 
Preventívne opatrenia možno rozdeliť [13, 14]:  
1. Opatrenia, ktoré zamedzia alebo obmedzia vytváranie nebezpečného množstva výbušnej zmesi. Tieto 

opatrenia sa nazývajú tiež aktívne alebo primárne. Sú to: 
• Odstránenie alebo náhrada horľavých látok menej horľavými. Napr. náhrada horľavých práškových 

plnív nehorľavými plnivami. 
• Čiastočná alebo úplná inertizácia. Inertizácia je možná privedením inertných plynov (N2, CO2, vzácnych 

plynov), vodnej pary alebo spalín, čím sa zníži obsah vzdušného kyslíka (čiastočná inertizácia), alebo sa 
kyslík nahradí inertným plynom (úplná inertizácia). Inertizácia plynom je možná len vo vnútri zariadení. 
Pri inertizácii prachov ľahkých kovov inertnými plynmi musia byť použité len vzácne plyny, pretože 
tieto prachy môžu reagovať s oxidom uhličitým i s dusíkom. O inertizácii hovoríme tiež vtedy, ak 
potlačíme výbušnosť pridaním práškových inertných látok alebo zvýšením obsahu vody v prachu. 
Všeobecne možno povedať, že potrebný prídavok inertného prachu pre dosiahnutie nevýbušnosti 
zmesi je vysoký ( viac než  80 hmot. %). 

• Obmedzenie vytvárania výbušného prostredia v okolí zariadenia, t.j. vo  výrobnej hale. Na vzdialených 
miestach od miesta úniku prachu sa môžu vytvárať nežiaduce usadeniny najjemnejších častíc, ktoré 
predstavujú najväčšie nebezpečenstvo. Najúčinnejšie ochranné opatrenie je časté odstraňovanie 
prachu bez jeho vírenia. Pre stanovenie periódy čistenia možno použiť výraz: 

SED

MIN
KRIT m

hc .=τ                                          (1) 

kde  KRITτ  je  kritická doba, t.j. maximálne prípustná doba do ďalšieho čistenia v hod, 

       SEDm  je hmotnosť usadeného prachu za hodinu (deň) v (g.m-2.h-1), (g.m-2/ 24 h), 

        h       je  výška miestnosti (m), 

MINc   je dolná medza výbušnosti v (g.m-3). 

V prípade výskytu hybridnej prímesi horľavého plynu alebo pary horľavej kvapaliny sa táto doba výrazne 
skracuje. 
 
2. Opatrenia, ktoré obmedzia iniciáciu 
Pre  posúdenie možnosti iniciácie sa používajú: 

• minimálna teplota vznietenia usadeného prachu MIN
ut , 

• minimálna teplota vznietenia rozvíreného prachu MIN
rt , 

• minimálna iniciačná energia MINE . 

Nebezpečenstvo iniciácie usadenej vrstvy prachu hrozí, ak 

MIN
u

tPRAC tkt .≥                   (2) 

kde     PRACt   je teplota horúceho povrchu v °C, 

 tk  je bezpečnostný koeficient, ktorý má hodnotu 0,8 s výnimkou  elektrotechnických zariadení, 

kde 7,0=tk . 

Nebezpečenstvo iniciácie rozvíreného prachu od horúceho prostredia hrozí, ak 

                                                MIN
r

PRAC tt .8,0≥ .                                (3) 

Preto je potrebné vykonávať testovanie prachov znamená získanie bezpečnostno-technických charakteristík. Je 
základným krokom pri hľadaní možných iniciačných zdrojov, hodnotenia rizika príp.  následkov prachov  pri 
požiaroch. Laboratórne testy sa môžu sa uskutočňovať v rovine základného výskumu, normalizovaných testov 
a veľkorozmerných testov.  
Rôzne vlastnosti prachu vyžadujú odlišné laboratórne metódy pre ich detekciu. V laboratórnych podmienkach 
prachu vzoriek z hľadiska horľavosti a výbušnosti sa zaoberajú  najmä normy uvedené v Tabuľke 4: 
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Tabuľka 4  Normy stanovenia bezpečnostno-technických charakteristík prachu 
STN EN 
14034-
1+A1: 
2011 

Stanovenie vlastností 
zvíreného prachu pri 
výbuchu. Časť 1: Stanovenie 
maximálneho tlaku pmax pri 
výbuchu zvíreného prachu 

Determination of explosion 

characteristics of dust 

clouds.Part 1:Determination 

of the maximum explosion 

pressure pmax of dust clouds 

skúšobná metóda na stanovenie 
maximálneho tlaku pri výbuchu 
zvíreného prachu v uzatvorenej 
nádobe pri definovaných 
začiatočných podmienkach 
daných tlakom a teplotou 

STN EN 
14034-
2+A1  
(389684) 

Stanovenie vlastností 
rozvíreného prachu pri 
výbuchu. Časť 2: Stanovenie 
maximálnej rýchlosti nárastu 
tlaku (dp/dt)max pri 
výbuchu rozvíreného prachu 

Determination of explosion 

characteristics of dust 

clouds.Part 2:Determination 

of the maximum rate of 

explosion pressure rise 

(dp/dt)max of dust clouds 

skúšobný postup na stanovenie 
maximálnej rýchlosti nárastu 
tlaku pri výbuchu zvíreného 
prachu v uzavretej nádobe pri 
určených začiatočných 
podmienkach tlaku a teploty 

STN EN 
14034-
4+A1: 
2011 

Stanovenie vlastností 
zvíreného prachu pri 
výbuchu. Časť 4: Stanovenie 
medznej koncentrácie 
kyslíka (MKK) vo zvírenom 
prachu 

Determination of explosion 

characteristics of dust 

clouds.Part 4:Determination 

of the limiting oxygen 

concentration LOC of dust 

clouds 

skúšobná metóda na stanovenie 
medznej koncentrácie kyslíka v 
zvírenom prachu v uzatvorenej 
nádobe pri definovaných 
začiatočných podmienkach (tlak 
a teplota) 

STN EN 
14034-
3+A1: 
2012 

Stanovenie vlastností 
zvíreného prachu pri 
výbuchu. Časť 3: Stanovenie 
dolnej medze výbušnosti 
DMV zvíreného prachu 

Determination of explosion 

characteristics of dust clouds - 

Part 3: Determination of the 

lower explosion limit LEL of 

dust clouds 

skúšobný postup na stanovenie 
dolnej medze výbušnosti 
zvíreného prachu v uzavretej 
nádobe pri určených 
podmienkach tlaku a teploty 

STN EN 
13821: 
2003 

Potenciálne výbušné 
atmosféry. Prevencia a 
ochrana pred výbuchom. 
Stanovenie minimálnej 
iniciačnej energie vznietenia 
zmesí prachu a vzduchu  

Potentially explosive 

atmospheres. Explosion 

prevention and protection. 

Determination of minimum 

ignition energy of dust/air 

mixtures 

skúšobná metódu na určenie 
minimálnej iniciačnej energie 
vznietenia zmesi prachu a 
vzduchu elektr. vyvolanou 
iskrou. 

STN EN 
50281-2-1: 
2002 

Elektrické zariadenia do 
priestorov s horľavým 
prachom Časť 2 

Electrical apparatus for use in 

the presence of combustible 

dust. Part 2 

dve metódy skúšok pre 
stanovenie minimálnych teplách 
vznieteniu prachu pre účelový 
výber elektrického zariadenia 

STN EN 
61241-2-2: 
2002 

Elektrické zariadenia do 
priestorov s horľavým 
prachom. Časť 2: Skúšobné 
metódy. Oddiel 2: Metóda 
určenia elektrickej rezistivity 
prachu  

Electrical apparatus for use in 

the presence of combustible 

dust. Part 2: Test methods. 

Section 2: Method for 

determining the electrical 

resistivity of dust in layers 

norma stanovuje metódu 
skúšok pre zisťovanie elektrickej 
rezistivity vrstvy prachu pri 
rovnakosmernom napätí. 

STN EN ISO 
11357-1: 
2010 

Plasty. Diferenčná snímacia 
kalorimetria (DSC). Časť 1: 
Všeobecné princípy (ISO 
11357-1: 2009 

Plastics - Differential scanning 

calorimetry (DSC) - Part 1: 

General principles (ISO 11357-

1:2009) 

metódu termickej analýzy 
polymérov, ako sú termoplasty 
a termosety 

STN EN ISO 
11358: 
2000 

Plasty. Termogravimetria 
(TG) polymérov. Všeobecné 
princípy  

Plastics. Thermogravimetry 

(TG) of polymers. General 

principles 

všeobecné podmienky analýzy 
polymérov pomocou 
termogravimetrických techník 

STN ISO 
1928: 2003 

Tuhé palivá. Stanovenie 
spaľovacieho tepla bombou 
kalorimetrické metódy a 
výpočet výhrevnosti 

Solid mineral fuels. 

Determination of gross 

calorific value by the bomb 

calorimetric method, and 

calculation of net calorific 

value 

slúži k stanoveniu spaľovacieho 
tepla 

STN EN 
1127-

Výbušné atmosféry. 
Prevencia a ochrana proti 

Explosive atmospheres. 

Explosion prevention and 

metódy na identifikáciu a 
posudzovanie nebezpečných 
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1:2008 účinkom výbuchu. Časť 1: 
Základné pojmy a metodika 

protection. Part 1: Basic 

concepts and methodology 
situácií vedúcich k výbuchu a 
uvádza príslušné požadované 
bezpečnostné opatrenia, ktoré 
treba zaistiť pri konštrukcii a 
vyhotovení 

STN EN 
1127-
2+A1:2008 

Výbušné atmosféry. 
Prevencia a ochrana pred 
výbuchom. Časť 2: Základné 
termíny a metodika pre 
baníctvo  

Explosive atmospheres. 

Explosion prevention and 

protection. Part 2: Basic 

concepts and methodology 

for mining 

obsahuje všeobecné pokyny na 
prevenciu a ochranu pred 
výbuchom v baniach a uvádza 
základné termíny a metodiku 
navrhovania a konštruovania 
zariadení, ochranných systémov  

STN EN ISO 
4589-
2:2001 

Plasty. Stanovenie horľavosti 
metódou kyslíkového čísla. 
Časť 2: Skúška pri teplote 
okolia (ISO 4589-2:1996) 

Plastics. Determination of 

burning behaviour by oxygen 

index. Part 2: Ambient-

temperature test 

predpisuje metódy stanovenia 
minimálnej koncentrácie kyslíka 
v zmesi s dusíkom, ktorá je ešte 
schopná udržať horenie malých 
skúšobných telies vo vertikálnej 
polohe  

 
Zhodnotenie 
 
Na základe štúdií z literatúry perspektívy  protivýbuchovej  prevencie budú v budúcnosti smerovať: 

• Priemysel bude usilovať o nákladnejšie ale  efektívnejšie bezpečnostné opatrenia. 
• Zvyšovanie povedomia o výhodách zabezpečovania osobnej bezpečnosti v procese projektovania 

výroby, spracovania a manipulácie s horľavými prachmi. K tomu  je však potrebná znalosť správania sa 
prachov v technologických procesoch. 

• Nákladovo efektívne bezpečnostné opatrenia si vyžadujú hĺbkové poznania skutočnej štruktúry 
rozvíreného prachu, potenciálne zdroje iniciácie, princípy horenia a nárast tlaku po vznietení. Preto sa 
predpokladá, že podstatou pokroku bude  matematické modelovanie tvorby oblaku prachu a proces 
šírenia plameňa v oblaku prachu. Tieto modely budú postupne nahrádzať klasické empirické rovnice a 
grafy s nástrojmi pre systémy  izolácie proti výbuchu, explozívne odvzdušnenie a automatické 
potlačenie výbuchu a pre hodnotenie následkov výbuchov sekundárnej prašnosti. Avšak, rozsiahle 
experimentálne overenie numerických modelov je absolútne nevyhnutné. 

• Hodnotenie možných zdrojov zapálenia bude tiež sa podrobnejšie a diferencované, v súlade s realitou. 
Ďalší rozvoj matematických modelov pre simuláciu rôznych zapaľovacích procesov 
(samovznietenia/tlenia, horúce povrchy, rôzne elektrické a elektrostatické výboje iskry atď.) sa 
nepredpokladá. 

• Zvýšené používanie kombinovaných ochranných riešení, napr. čiastkové inertizácia v kombinácii 
s napr. odvzdušnením, odvetranie v kombinácii s automatickým potlačením je pravdepodobné. 

•  Vysoko kvalitné školenie/vzdelávanie, od krátkodobých kurzov až po  rozsiahle univerzitné štúdiá, 
bude aj naďalej mať zásadný význam pre minimalizáciu nebezpečenstva v spracovateľskom priemysle, 
vrátane minimalizácie rizika z výbuchov prašných látok. 

 
Záver 
 
V oboch častiach príspevku sú zhodnotené nebezpečné vlastnosti drevného prachu – z hľadiska hygienických 
limitov a technickej bezpečnosti. Spoločným ukazovateľom je, že ak chceme posudzovať hygienické aspekty 
musíme poznať charakter dreva a veľkosť častíc. Veľkosť častíc zohráva rozhodujúcu úlohu aj v protipožiarnych 
a proti výbuchových opatreniach. Rozhodujúcu úlohu bude zohrávať prevencia, smerovaná na zníženie 
nebezpečenstva z potenciálne výbušných a toxicky nebezpečných atmosfér drevných prachov, na možnosti 
ktorej je zameraný aj článok. 
Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt:  CE pre vývoj a aplikáciu 
diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov,  ITMS:26220120048 , 
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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