
1 

       

         Zarámí  4077 
 

František Krejčí                    760 40  ZLÍN 

Protivýbuchová ochrana 
ČSN EN 14797 

Zařízení pro odlehčení výbuchu 

REMBE  



Popis zařízení pro odlehčení výbuchu  
Firma REMBE vyrábí 5 různých druhů odlehčovacích zařízení 
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Vhodnost použití jednotlivých typů zařízení pro odlehčení výbuchu 

Pracovní podmínky Aplikace 
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Vhodnost použití zařízení pro odlehčení výbuchu 
Příklady podtlakového a přetlakového provozu filtru 
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Filtr pracuje v přetlakovém režimu,  

při ofuku se přetlak ve filtru zvýší.  

Vhodný typ zařízení je EX-GO-VENT  

(pro nízké tlakové rozdíly), nebo EDP, 

nebo ODU (pro vyšší tlakové rozdíly).  

 

Filtr pracuje v podtlakovém režimu,  

při ofuku je ve filtru přetlak (cyklický provoz.  

Vhodný typ zařízení EDP (pro střední 

tlakové rozdíly), nebo ODV (pro vyšší 

tlakové rozdíly). 
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Rozsah provozních tlaků (přetlaků a podtlaků) 
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EX-GO-VENT  jednovrstvé odlehčovací zařízení vhodné pro sila, cyklony, 

elevátory (atmosférický tlak) (vhodné i pro potravinářský průmysl) 

EX-GO-VENT  
Obdélníkové a trapézové 

pojistné membrány  
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EDP jednovrstvé odlehčovací zařízení pro cyklický provoz 

(střední přetlak / podtlak) – sila, filtry (i pro potravinářský 

průmysl) 
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ERO  jednovrstvé odlehčovací zařízení pro cyklický provoz 
(střední přetlak / podtlak) určené pro potravinářský průmysl  
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ODU / ODV  trojvrstvé odlehčovací zařízení pro cyklický provoz a 
vysoké vakuum – sila, filtry 
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Signální prvky odlehčovacích zařízení 

Protržení membrány odlehčovacího zařízení může být signalizováno pomocí přerušení obvodu 

signálního kabelu na membráně (Ex-i).  

Standardní typ SK / RSK, nebo BIRD a pro vysoké teploty HOT-BIRD 



Doplňky odlehčovacích zařízení – izolace, těsnění 
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Proti ochlazování a vnitřnímu orosení může být 

zařízení doplněno vnější izolací.  

 

Různé druhy těsnění zařízení podle vhodnosti 

použití lze objednat jako příslušenství.  

Druh těsnění  

 

Rozsah teplot  
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Pokyny pro správnou instalaci odlehčovacích zařízení  
 

Schematický průběh výbuchového tlaku v 

uzavřené nádobě (modrá) a po protržení 

membrány odlehčovacího zařízení (červená) 

Schematická vzdálenost vyšlehnutí plamenů 

(výbuchového tlaku) LF v metrech v závislosti na 

objemu nádoby V v kubických metrech.  

Ochranný prostor!  



Venkovní instalace 
Výbuch prachu ve filtru 
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Instalace pro zkušební testy Zkušební výbuch prachu ve filtru 



Venkovní instalace 
Výbuch prachu ve filtru 
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Z těchto ukázek jasně vyplývá, že je nepřípustné instalovat 

odlehčovací zařízení směrem do komunikace (chodníky, 

lávky, cesty) 



Venkovní instalace 
Nepřípustná instalace odlehčovacích zařízení u filtrů 
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Je nepřípustné instalovat odlehčovací zařízení proti sobě na vzdálenost kratší 10 m. V případě výbuchu v jednom 

filtru může dojít tlakovou vlnou k protržení membrány vedlejšího filtru a přenosu výbuchu nebo požáru na tento filtr.  



Venkovní instalace 
Přenos požáru z jednoho sila na druhé. Výbuch ve filtru.  
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Venkovní instalace 
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Uvolnění do volného prostoru Odklon výbuchové vlny pomocí deflektoru 



Vnitřní instalace 
Instalace filtru v objektu 

18 

Umístění filtru uvnitř objektu. Výbuchový tlak musí být odveden do vnějšího prostoru potrubím o světlosti rozměru 

odlehčovacího zařízení a musí být co nejkratší. Pokud je vývod do komunikace, je nutno instalovat před výdech 

řádně upevněný deflektor (odrážeč), ne oblouk nebo koleno.  

Nádoba 

Pojistná membrána 

Deflektor 

7-10m min. bezpečná 

vzdálenost 



Vnitřní instalace  
Dovolené způsoby instalace  
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Osa odváděcího potrubí od odlehčovacího zařízení se může odchýlit od kolmice max. o 20°  



Vnitřní instalace 
Nedovolené způsoby instalace 
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Odváděcí potrubí nesmí mít koleno, 

nebo oblouk 

Větší světlost, nebo zúžení zapříčiňuje víření a 

tím zpomalení rychlosti tlakové vlny a nárůst 

tlaku v nádobě 



Vnitřní instalace  
Zakončení odváděcího potrubí 
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Proti dešti je odváděcí potrubí zešikmeno a opatřeno sítí / mříží proti ptákům 



Montáž  
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Uvolněný výbuchový tlak vytvoří zpětný ráz, který lze kompenzovat odlehčovacími zařízeními instalovanými 

oboustranně.  

Pokud je instalováno zařízení jen  na jedné boční stěně, je nutno nádobu řádně upevnit. Nebezpečí klopného 

momentu způsobeného zpětným rázem.  



Montáž odlehčovacího zařízení 
 

23 

Směr pohybu při výbuchu  

 

Směr proudění výbuchových 

spalin  

Signalizační zařízení BIRD 

Směr 

výbuchu  

 

EDP odlehčovací 

zařízení s 

integrovaným 

těsněním 

Šestihranná 

matice M10 
Těsnění 

 

Ostrá hrana 

Šroub M10 Stěna 

nádoby 

Moment utažení  15 – 20 Nm 



Kontroly provozuschopnosti odlehčovacích zařízení 
(výchozí a pravidelné roční, vyhláška č. 246/2001 Sb.) 
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1. Prověření, zda nedošlo ke změně ve výrobě, druhu odsávaného/dopravovaného materiálu, změně 

pracovních podmínek filtru/chráněné nádoby.  

2. Fyzická kontrola odlehčovacího zařízení a stěny filtru/chráněné nádoby, případně odváděcího 

potrubí.  

3. Kontrola dotažení upevňovacích šroubu momentovým klíčem v rozsahu 15 až 20 Nm.  

4. Kontrola těsnění odlehčovacího zařízení.  

5. Kontrola, zda výfukový prostor odlehčovacího zařízení je vyznačen, je volný, případně v jakém stavu 

je deflektor.  

6. Kontrola signalizačního prvku protržení membrány, pokud je instalován včetně ověření přenosu 

signálu.  

7. Vyhotovení dokladu o kontrole provozuschopnosti.  

 



Děkuji za pozornost 

2012/03 


