


TECHNIKA A TECHNOLÓGIE

Moderné digestory sú pozor-
ne dizajnované a testované 
komplexné zariadenia vyba-
vené senzormi a elektroni-

kou, ktoré podstatne zvyšujú bezpečnosť 
práce v laboratóriu. Keďže funkčnosť alebo 
nefunkčnosť digestorov môže zásadným 
spôsobom ovplyvniť zdravie ľudí, je v našom 
záujme, aby sme sa s princípom ich fungo-
vania oboznámili bližšie.

KUCHYNSKÝ ODSÁVAČ
Skôr než sa pozrieme na laboratórne diges-
tory, je zaujímavé spomenúť bytový analóg 
tohto zariadenia, kuchynský digestor. Hlavný 
rozdiel medzi kuchynským a laboratórnym 
digestorom je ten, že ten kuchynský nemusí 
chrániť pred toxickými látkami. Jeho hlavným 
účelom je zabrániť hromadeniu výparov nad 

varnou doskou, pozostávajúcich predovšet-
kým z vodnej pary, niekedy znečistenej olej-
mi a tukmi uvoľňovanými pri varení a pečení. 
Keďže tieto výpary, hoci nepríjemné, nie sú 
obvykle toxické, kuchynský digestor nie je 
projektovaný na ich úplnú elimináciu. Tomu 
zodpovedá aj jeho relatívne jednoduché 
technické riešenie, ktoré umožňuje únik veľ-
kej časti pár do priestoru v okolí digestora.

LABORATÓRNE DIGESTORY
Laboratórne digestory patria v školských, 
vedeckovýskumných aj v iných laboratóri-
ách k ich najdôležitejšiemu bezpečnostné-
mu vybaveniu. Vonkoncom však nejde len 
o chemické laboratóriá. Digestory chránia 
nielen pred toxickými chemickými látkami, 
ale aj pred rôznymi nebezpečnými pracho-
vými časticami alebo mikroorganizmami, 

ako sú napríklad vírusy či spóry plesní. Na 
rozdiel od kuchynských digestorov úlohou 
laboratórneho digestora je úplne eliminovať 
možnosť vystavenia nebezpečným výparom 
a škodlivým látkam. To si vyžaduje zložitejší 
dizajn. Hlavnou zložkou digestora, s ktorým 
sa najčastejšie stretneme v chemickom labo-
ratóriu, je uzavretá skriňa (obvykle kovová) 
s posuvným umelým sklom, clonou. Clona 
oddeľuje vnútorný pracovný priestor a slúži 
ako ochrana pred prípadným ošpliechaním 
chemikáliami, explóziami a pod. Clona by 
mala byť uzavretá, keď sa v digestore nepra-
cuje a pri práci pootvorená iba minimálne 
(približne do výšky predlaktia). 

Digestory určené na prácu s toxickými 
látkami sú obvykle napojené na odsávacie 
potrubie, na konci ktorého je odťahový 
ventilátor, zvyčajne umiestnený na streche 
budovy. Vzduch je ventilátorom nasávaný 
z laboratória cez predný manipulačný otvor 
digestora, čím je zabezpečené, že výpary, 
ktoré sa v digestore tvoria, prúdia z pracov-
ného priestoru smerom od výskumníka do 
odťahového potrubia. 

STARŠIE ZARIADENIA
Digestory, ktoré môžete nájsť v laboratóri-
ách na Slovensku, sa líšia rozdielnou technic-
kou úrovňou, a tým aj stupňom ochrany pred 
nebezpečnými látkami. Na spodnom stupni 
rebríčka bezpečnosti sú tie, ktoré nemajú 
dostatočný odťah ventilátora alebo nie sú 
adekvátne utesnené. Požadované odťahy sú 
pre rôzne typy nebezpečných látok presne 
definované slovenskými a európskymi nor-
mami. Napríklad pre prácu s toxickými che-
mickými látkami aktuálne normy požadujú, 
aby digestor mal rýchlosť prietoku vzduchu 
(RPV) cez čelnú plochu (pri otvorenej clone) 
medzi 0,5 až 1,0 m/s (norma ON 910971). 
Tesnosť digestora môže byť testovaná 
pomocou tzv. dymového testu. Digestory, 
ktoré nespĺňajú tieto základné požiadavky, 
neposkytujú adekvátnu ochranu, takže by 
sa na prácu s nebezpečnými látkami nemali 
vôbec používať.

Druhú kategóriu tvoria digestory, ktoré 
síce spĺňajú už uvedené základné požiadav-
ky, ale nie sú dizajnované alebo testované 
podľa najnovších štandardov. Testovanie 
kvality ochrany používateľa zabezpečujú 
nezávislé spoločnosti, ktoré udeľujú diges-
torom bezpečnostný certifikát (v rámci EÚ je 
to EN-14175 certifikát). Keďže certifikovanie 
digestorov je nákladné, niektorí výrobcovia 
tento krok preskočia. Necertifikované zaria-
denia možno kúpiť lacnejšie, ale ich úroveň 
ochrany je neistá a môžu dokonca zvyšovať 
riziko vystavenia nebezpečným látkam. Ďal-
ším nedostatkom mnohých starších zaria-
dení je, že fungujú iba v módoch zapnutý/
vypnutý, pričom rýchlosť odťahového ven-
tilátora nie je možné regulovať. To znamená, 
že RPV sa mení v závislosti od polohy clo-
ny, pričom v určitých polohách môžu vzni-
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Čo je laboratórny 
DIGESTOR?
Bežná predstava, že laboratórny digestor je skriňa 
s odsávacím zariadením, je príliš jednoduchá. 
Technológie digestorov urobili za posledné dve 
desaťročia veľký pokrok.

Dymový test
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DESATORO PRE BEZPEČNÚ PRÁCU V LABORATÓRNOM DIGESTORE
  1. Nepoužívaj pracovný priestor na skladovanie nebezpečných prchavých látok. 
  2. Ak odkladací priestor nie je odvetraný, neuskladňuj v ňom prchavé látky.
  3. Pred začatím práce vždy skontroluj, či má digestor požadovaný odťah.
  4. Pri práci udržiavaj clonu čo najnižšie, minimálne pod úrovňou svojej tváre. 
  5. Nikdy sa nenakláňaj do vnútra digestora.  
  6. Minimalizuj rýchle pohyby pred otvoreným digestorom.
  7. Udržiavaj všetky materiály, s ktorými pracuješ, minimálne 15 cm od čelnej steny. 
  8. Neblokuj prietok vzduchu v pracovnom priestore veľkými objektmi alebo prístrojmi. Ak   
      musíš použiť prístroje, podlož ich tak, aby boli vyvýšené od pracovnej plochy aspoň 5 cm. 
  9. Ak v digestore nepracuješ, vždy uzavri čelnú clonu.
10. Nikdy nevypínaj odťah vzduchu, pokiaľ sa v digestore nachádzajú nebezpečné 
      prchavé látky.

kať v digestore vzdušné víry rozptyľujúce 
nebezpečné látky do priestoru laboratória. 

RIZIKÁ NESPRÁVNEHO 
POUŽÍVANIA
Pri starších zariadeniach, ktoré fungujú len 
v módoch zapnutý/vypnutý, sa stáva, že 
keď v nich používatelia nepracujú (napr. na 
konci dňa), v záujme šetriť energiu digestor 
vypnú, hoci sa v ňom nebezpečné látky stá-
le nachádzajú. Výpary nebezpečných látok 
môžu z vypnutého digestora voľne unikať do 
priestoru laboratória a vážne ohrozovať zdra-
vie jeho používateľov. Taktiež ich odkladacie 
priestory sú niekedy nesprávne využívané na 
odkladanie prchavých chemikálií, aj keď tieto 
nie sú napojené na odvetrávanie digestora. 
Aby nedošlo k hromadeniu toxických výpa-
rov v laboratóriu, odťah vzduchu z diges-
tora a jeho odkladacích priestorov musí byť 
nepretržitý, kedykoľvek sa v ňom nachádzajú 
nebezpečné prchavé látky, a to bez ohľadu na 
to, či sa v digestore pracuje alebo nie. 

MODERNÉ RIEŠENIE
Moderné laboratórne digestory vďaka 
dômyselnému dizajnu odstraňujú uvedené 
nedostatky. Ich konštrukcia je upravená tak, 
aby bola redukovaná tvorba nebezpečných 
vzduchových vírov. To umožňuje efektívnu 
ochranu pracovníka aj pri nižších RPV. 

Digestory sú vybavené senzormi umožňu-
júcimi nepretržité monitorovanie RPV, ktorá 
je zobrazená na displeji alebo na meracej 
jednotke. V prípade poklesu prietoku pod 
predurčenú hodnotu, senzor vyšle signál 
riadiacej jednotke a tá automaticky upra-
ví výkon odťahového ventilátora. Tým je 

zabezpečené, že RPV cez digestor je bez 
ohľadu na polohu čelnej clony konštantná. 
Taktiež to zabezpečuje, že pri uzavretí clo-
ny je výkon odťahového ventilátora redu-
kovaný, čím sa šetrí elektrická energia bez 
toho, aby digestor musel byť vypnutý. Tento 
dizajn sa nazýva systém variabilného prieto-
ku vzduchu (VAV, z anglického Variable Air 
Volume). Senzor RPV je navyše napojený na 
svetelný a zvukový alarm, aktivovaný v prí-
pade nedostatočného prietoku. Digestory 
sú obvykle zabezpečené zálohovým elektric-
kým systémom, aby odťah vzduchu nebol 
prerušený ani v prípade výpadku elektriny. 
Odkladacie priestory digestora sú napojené 
na jeho hlavný odťah. Moderné digestory 
teda zabezpečujú efektívnu ochranu pou-
žívateľov laboratória pred nebezpečnými 
prchavými látkami 24 hodín denne.

SPRÁVNA INŠTALÁCIA
Vybavenie laboratória moderným digesto-
rom je dôležitou, ale nie postačujúcou pod-

Vľavo fotografia dreveného digestora zo začiatku minulého storočia, foto wikipédia/Lukasz Katlewa, CC BY-SA 4.0.
Vpravo príklad moderného chemického digestora, foto TopAir Systems

Označenia, ktoré môžete nájsť na moderných 
certifikovaných digestoroch vybavených 
vzduchovými filtrami
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mienkou ochrany pred nebezpečnými prcha-
vými látkami. Veľmi dôležitým prvkom je jeho 
správna inštalácia. Keďže v digestore sa často 
pracuje s korozívnymi a inými reaktívnymi lát-
kami, je dôležité, aby odťahové potrubia, na 
ktoré je digestor napojený, boli nielen tesné, 
ale aj konštruované z chemicky odolných 
materiálov a pravidelne kontrolované pre 
prípadné poškodenie. Ak to nie je dodrža-
né, nebezpečné výpary z digestorov môžu 
cez poškodené potrubia unikať do priesto-
rov budovy. Jeden spôsob, ako moderné 
digestory redukujú toto riziko, je pridanie 
vymeniteľných chemických filtrov (napr. na 
báze aktívneho uhlia) priamo do ich dizajnu. 
Filtre redukujú riziko poškodenia odvodo-

vých potrubí a zabraňujú aj úniku škodlivých 
výparov do ovzdušia. Použité filtre sa dajú 
likvidovať podobne ako iný chemický odpad.

LABORATÓRNY ORCHESTER
Napojenie digestora na kvalitné odvodové 
potrubie vytvára zaujímavý problém. Pred-
stavte si, že máte laboratórium, v ktorom je 
niekoľko digestorov, každý s odťahom vzdu-
chu niekoľko metrov kubických vzduchu za 
minútu. Keď je clona na jednom alebo viace-
rých digestoroch otvorená, odťah vzduchu sa 
zvýši a v krátkom čase sa v miestnosti vytvorí 
podtlak. Pri starších, netesných budovách 
môže byť tento podtlak kompenzovaný 
prísunom vzduchu cez štrbiny dverí, okien 

a stavebných priečok. No pri modernejších 
budovách, kde k takejto kompenzácii vďaka 
lepšiemu utesneniu nedochádza, môže byť 
zníženie tlaku značné, dokonca nebezpeč-
né. Takýto stav sa dá porovnať so situáciou, 
keď sa v priebehu minút presuniete z nulovej 
nadmorskej výšky na vrchol vysokohorského 
štítu. Taká prudká zmena tlaku môže u mno-
hých ľudí viesť k strate vedomia. Aby sa tejto 
situácii predišlo, je potrebné, aby sa vzduch 
odvedený z laboratória cez digestory efektív-
ne nahradil vzduchotechnickými jednotkami 
na prísun vzduchu. Keďže v prípade VAV sys-
témov má každý digestor variabilný odťah, 
ktorý sa v čase mení, je obvykle potrebné na 
synchronizáciu digestorov a vzduchotechni-
ky využívať počítačovú riadiaciu jednotku. Na 
základe informácie z tlakového a teplotného 
senzora v laboratóriu táto jednotka v reálnom 
čase dynamicky upravuje rýchlosť prísunu 
vzduchu, ako aj jeho chladenie alebo zahrie-
vanie, aby sa pri zmene RPV udržala stabilná 
teplota v miestnosti. Tento dizajn umožňuje 
zavedenie ďalšieho dôležitého bezpečnost-
ného prvku. Je ním udržiavanie mierneho 
podtlaku v laboratóriu, predprogramovaného 
do kontrolnej jednotky. Udržiavanie podtlaku 
bráni úniku vzduchu z laboratória do okoli-
tých chodieb a miestností, čím sú chránení 
aj pracovníci, ktorí v laboratóriu nepracujú.

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD. 
Laboratórium pokročilých materiálov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave

prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Foto E. Levková

Vľavo prietok vzduchu v starších digestoroch zo 60. až 80. rokov 20. storočia. Dizajn umožňuje 
formovanie vzdušných vírov, ktoré zvyšujú riziko úniku nebezpečných látok. 
Vpravo prietok vzduchu v modernejších digestoroch dizajnovaných po roku 2000. Problém 
vzdušných vírov je odstránený, čím poskytujú vyššiu úroveň ochrany, ilustrácie autori/Labconco.

Vľavo schéma prepojenia digestorov, senzorov, klimatizačnej jednotky na prísun vzduchu a počítačovej kontrolnej jednotky v modernom laboratóriu. 
Vpravo fotografie rôznych kontrolných a regulačných komponentov v reálnych podmienkach


