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Anotace 

HůMROZI, Daniel. Vliv zrnitosti na dolní mez výbušnosti prachu v rozví eném stavu. 
Ostrava 2013. 76 s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 
inženýrství 

 Diplomová práce se zabývá vlivem velikosti zrn prachových materiál  na dolní 
mez výbušnosti. Úvodní kapitola vyjmenovává základní pojmy a definice týkající  
se problematiky. Následná kapitola popisuje teorii výbuchu, jeho mechanismy a druhy. 
T etí kapitola eší vlastnosti prach , jejich vlivy na výbušnost a definuje dolní mez 
výbušnosti prachu. Kapitola čtvrtá a pátá se zabývají p ípravou vzork . Nejprve jsou 

uvedeny požadavky na vzorky a postup jejich možného zpracování. Pátá kapitola pak 
uvádí vlastní p ípravu a úpravu vzork  s jejími specifiky a za ízení, které se k úprav  
používalo. Šestá kapitola uvádí popis zkušebního za ízení a vlastní pr b h zkoušky  
i s výsledky. Následují teoretické podklady, ze kterých se p i zkoušce vycházelo  
a porovnání nam ených hodnot s literaturou.  

Klíčová slova: dolní mez výbušnosti, DHV, prach, výbuch, výbuchová komora, vliv 
velikosti částic. 

 

Annotation 

HAMROZI, Daniel. Influence of particle size on lower explosive limit of dust in the 

dispersed . Ostrava 2013. 76 p. Graduation Thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering  

 The Graduation Thesis deals with the influence of grain size of dust materials on 

the lower explosive limit. The first chapter introduces fundamental technical terms and 

definitions connected with the focusing. The next chapter describes the theory of 

explosion, its mechanisms and varieties. The third chapter concerns the attributes of dusts 

and their influences of explosivity; it also defines their explosive limit. The fourth and the 

fifth chapters are about preparation of samples. At first requirements connected with the 

samples and possible working procedure with them are dealt with. The fifth chapter 

concentrates on our own preparation and adjustment of samples with specificity and device 

used for the adjustment. The sixth chapter describes the testing device, its own process of 

test and its results, followed by theoretical bases of the test and comparison of measured 

values with literature. 

Keywords: Lower explosive limit, LEL, Dust, Explosion, Explosion chamber, Influence of 

particle size.  
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Úvod 
 Společn  s vývojem nových technologií, který vyžaduje stále rostoucí objem 

výroby, je pot eba držet krok i ve výzkumu jejich zabezpečení. Provozy r zných odv tví 

pr myslu, v nichž dochází k výskytu ho lavých prach , p i výrob , zpracování, skladování 

a transportu, vyžadují zabezpečení p edevším z hlediska protivýbuchové prevence. 

Z hlediska rizika, které obnáší výskyt prachu v technologii, je t eba k jeho výbuchu n kolik 

zásadních podmínek tzv. výbuchového pentagonu. Jsou jimi výskyt ho lavé látky a 

oxidačního prost edku s dostatečn  silným iniciačním zdrojem v omezeném prostoru, 

v moment  kdy ho lavina s oxidovadlem nabývají koncentrace v mezích výbušnosti. Meze 

výbušnosti, zejména tu dolní, ovlivňuje mimo jiné i velikost částic ho lavého prachu, která 

s klesající velikostí zrn zv tšuje celkový m rný povrch částic ve sm si a tím ji činí 

reaktivn jší. Tento faktor tak ovlivňuje výbušnost a tím i potenciální nebezpečnost prachu. 

 Cílem této diplomové práce je prakticky prozkoumat vliv velikost částic, práv  na 

již zmiňovanou dolní mez výbušnosti prachu v rozví eném stavu. ůby bylo možno získat 

hodnoty dolní meze výbušnosti, je t eba je stanovit pro každý materiál experimentáln . 

K takovému výzkumu slouží za ízení známé pod názvem výbuchová komora. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostrav  Ědále 

jen FBIě takovéto za ízení vlastní. Jedná se o výbuchovou komoru VK – 100 o objemu 

0,1m
-3, na níž se výzkum provád l. 

 Nejprve je však t eba nastudovat problematiku výbušnosti prachu a postupy, jimiž 

se zkouší. Poznatky z literatur prakticky uplatnit p i zkušebních m eních a hodnoty v nich 

udávané pak využít k porovnání s výsledky zkoušek. Žádoucí je vyjmenovat všechny 

základní pojmy, které jev výbuchu charakterizují, a se kterými je se možné v textu práce 

setkat. Jako st žejní informace k problematice se následn  vymezí pojmy výbuch a ho lavý 

prach, určí se jejich charakteristiky, vlastnosti a faktory, které je ovlivňují. Dále je 

pot ebné uvést poznatky o úprav  vzork  s aplikací p i jejich praktické p íprav . Volba 

vhodných druh  materiál  a podrobný popis vlastní p ípravy vzork  je rozhodující 

s ohledem na jejich specifické vstupní parametry ke zkoušce a vlastnosti. Následn  je 

nutný i popis zkušebního za ízení, jeho obsluhy, správného zásobování a p ípravy 

k m ení. Výstupem takovéto chronologie jsou pak kvalitní výsledky zkoušek, rámcov  

ov ené s dostupnou literaturou, které jak již bylo ečeno, vhodn  poslouží k vyhodnocení 

nebezpečí výbuchu. 
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 Celý praktický postup je t eba absolvovat v laborato ích, které budou za tímto 

účelem zp ístupn ny jak na FBI, tak i na V dockovýzkumném uhelném ústavu Ědále jen 

VVUÚ a.s.ě Vybavení laborato í obou institucí je nutné využít z d vodu dostatečn jších 

kapacit za ízení, zejména pro zpracovávání vzork . Zvolené materiály pro vzorky, je 

možné získat jejich nákupem, v p ípad  b žn  dostupných komodit nebo na požádání od 

firem, které pot ebným materiálem disponují.   
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Rešerše 
 Pro ádné seznámení se s problematikou je zapot ebí nasbírat znalosti s p íslušné 

literatury. Je proto nutné zam it se na vyhledávání t ch, které v názvu nebo anotaci 

obsahují klíčová slova nebo fráze jako: dolní mez výbušnosti, vliv zrnitosti prachu, vliv 

velikosti částic, výbušné dispersní systémy, ho lavý prach, disperzní sm si a podobné. 

Pokud jde o vyhledávání publikací v cizím jazyce, je pot eba hledat pomocí stejných 

klíčových prvk , ovšem v jejich odborném zn ní. Často totiž doslovný p eklad české 

odborné fráze nevyjad uje požadovanou frázi v jazyce p ekladu. Podstatným požadavkem 

je také um t si k této literatu e najít cestu. Využít se dá kapacit univerzitní nebo v decké 

knihovny a v dnešní elektronické dob  pak v čím dál, tím v tší mí e zdroj  na internetu. 

V neposlední ad  je možné využít i rad, poznámek, zápisk  nebo podklad  k p ednáškám 

odborník  z ad vyučujících nebo osob pohybujících se v p edm tné problematice. 

 K účelu této práce bylo využito ve velké mí e publikací fakultní knihovny, od 

konzultanta a také ve ejn  dostupné publikace, články a p ísp vky na internetu. 

Nejvýznamn jší zdroje informací i s jejich obsahovým p ínosem jsou následn  vypsány. 

Česká literatura 

KALOUSEK, Jaroslav. EDICE SPBI SPEKTRUM 4. : Základy fyzikální chemie hoření, 

výbuchu a hašení. 2. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2. 

 Publikace popisuje fyzikáln  chemické procesy a jejich zákonitosti. Konkrétn  zmiňuje 

i mechanismy ho ení látek a výbušné pochody. T chto poznatk  bylo vhodné použít do 

teoretické části práce. Z této literatury byly čerpány i znalosti ohledn  vlastností prachu a vlivu 

na jeho výbušnost. 

 

DAMEC, Jaroslav. EDICE SPBI SPEKTRUM 8.: Protivýbuchová prevence. Dotisk 1. 

vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 1ŘŘ s. ISBN Ř0-

86111-21-0. 

 Literatura uvádí do problematiky protivýbuchové prevence. Zprvu se zabývá poznatky 

o výbuchu, jeho charakteristikou, ovlivn ní mezí výbušnosti a jiných výbušných parametr .  

Udává i hodnoty r zných PTCH materiál  a jejich závislostí. Zmín ných informací bylo ve 

v tší mí e použito p i vypracování teoretické části, v praktické části pak k porovnávání 

nam ených hodnot. Dále se publikace zabývá riziky technologických proces  a za ízení a 

opat eními k jejich zmírn ní nebo potlačení. 
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NOVOTNÝ, Milan. Bezpečnostní inženýrství – Výbuchy ho lavých plyn  a prach . 1. 

vydání. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technická v Pardubicích, 1řŘŘ. 101 s. 

 Tato publikace se v nuje ho lavým plyn m a prach m z hlediska jejich PTCH a 

vliv m na tyto PTCH. Obsahuje podrobn ji problematiku disperzních výbušných sm sí. 

Do práce byly z této literatury načerpány znalosti o chování dispersních sm sí, jejich 

vlastnostech, a faktorech, které jejich vlastnosti ovlivňují. P inesla také hodnoty dolní 

meze výbušnosti n kterých materiál  pro srovnání s výsledky zkoušek. 

Zahraniční literatura 

BARTON, John. Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn 

(Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5.  

 Publikace se pojednává o prevenci a ochran  p ed četnými účinky a d sledky 

výbuchu prachu. Z této literatury byly použity poznatky o charakteristikách prach  a 

názorné grafy. Dál se publikace v nuje protivýbuchové ochran , inertizaci a potlačení a 

odlehčení výbuchu. 

 

ECKHOFF, Rolf K. DUST EXPLOSIONS in the Process Industries. 3rd edition. [s. l.]: 

Gulf Professional Publishing, 2003. 719 p. ISBN -13: 978-0-7506-7602-1, ISBN-10: 0-

7506-7602-7.  

  Tato publikace je na poznatky o výbušných prachových sm sích nejbohatší. Jako 

všechny p edchozí publikace na začátku jsou popsány teoretické poznatky o výbuchu 

prach  a další související informace. Odtud bylo vyt ženo mnoho teoretických poznatk , 

zvlášt  pro celkové úvodní zasv cení do problematiky. V záv rečné části jsou uvedeny 

tabulky s hodnotami PTCH včetn  hodnot dolních mezí výbušnosti, které op t posloužily 

k porovnání s m enými hodnotami.  



5 

 

1  Základní pojmy a definice 

Prach 

 

Malé pevné částice ve vzduchu, které se usazují vlastní váhou, avšak mohou z stat 

rozprášeny ve vzduchu po n jakou dobu.  

Poznámka: Obecně maximální velikost částic nepřekročí 500 μm. [15]  

Ho lavý prach 

  

Prach, jež je schopen se vzduchem po vznícení vytvo it exotermickou reakci. [15] 

Výbuch 

  

Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzr stem teploty, tlaku nebo 

vzr stem obou t chto veličin současn . [2] 

Výbuchové parametry  
 

Ukazatelé výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními postupy. [2] 

Výbuchová charakteristika 

 

Tabelární nebo grafické zpracování výbuchových veličin v závislosti na 

koncentraci disperzní soustavy. [4] 

Výbušná atmosféra 

 

 Sm s vzduchu a ho lavých látek ve form  plyn , par, mlh nebo prach   

p i atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozší í ho ení do celé 

nespálené sm si. [2] 

Disperzní soustava  
 

 Rozví ený prach v plynném médiu, obvykle se vzduchem. [4] 

Rozsah výbušnosti  
 

 Rozsah koncentrace ho lavé látky ve vzduchu, p i které m že nastat výbuch. [2] 

Dolní mez výbušnosti LEL 

 

 Dolní mez rozsahu výbušnosti. [2] 
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Horní mez výbušnosti UEL 

 

 Horní mez rozsahu výbušnosti. [2] 

Minimální iniciační energie MIE 

 

 Je minimální množství energie, které je nutno dodat ho lavé látce, aby se na 

vzduchu zapálila. [5] 

Kubická konstanta Kmax, Kst  

 

 Objemov  závislý parametr daného prachu, který se počítá pomocí rovnice 

kubického zákona [16] 

Počáteční tlak pi 

 

 Tlak ve výbuchové komo e v okamžiku iniciace [15] 

Počáteční teplota Ti  

 

 Teplota ve výbuchové komo e v okamžiku iniciace [15] 

Zpožd ní iniciace tv  

 

 Doba mezi začátkem rozvi ování prachu a aktivací iniciačního zdroje [15] 

Výbuchový tlak pex  

 

 Tlak vznikající v uzav ené nádob  p i výbuchu výbušné atmosféry o dané 

koncentraci. [15] 

Limitní koncentrace kyslíku LOC  
 

 Nejvyšší koncentrace kyslíku ve sm si ho lavé látky, vzduchu a inertního plynu,  

p i které nem že dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu. [2] 

Optimální koncentrace copt  

 

 Koncentrace disperzní soustavy, p i níž dochází k nejvyššímu výbuchovému tlaku, 

nejvyšší rychlosti nár stu tlaku, nejrychlejšímu pr b hu výbuchu a nejnižší iniciační 

energii vznícení. V praxi vychází vždy vyšší než teoretická, která odpovídá 

stechiometrické sm si. Uvádí se v g.m
-3

 [2] 
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2  Výbuch 

 Obecn  je definován jako náhlá oxidace nebo rozkladná reakce, která má  

za následek zvýšení teploty nebo tlaku nebo teploty a tlaku současn . [14] Charakter 

výbuchu je r zný, od relativn  pomalého pr b hu n kolika metr  za sekundu až k velmi 

vysokým rychlostem n kolika tisíc  metr  za sekundu Ědetonaceě [7] 

2.1  Rozlišení výbuch  

 Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický. 

Fyzikální výbuch je zp soben zm nou fyzikálních parametr  nad povolenou mez, která 

má za následek zvýšení tlaku uvnit  za ízení na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto 

za ízení Ěnap . parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzav ené nádrže a nádoby 

 s ho lavými kapalinami, spreje, potrubí produktovod ). [19] 

Chemický výbuch je rychle probíhající ho ení sm si ho lavé látky s kyslíkem, vzduchem 

nebo jiným oxidovadlem (nap . chlorě provázené rychlým vznikem zplodin ho ení nebo 

tepelného rozkladu a prudkým nár stem jejich tlaku. Chemickým výbuchem m že být 

explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je p ítomnost ho lavé látky, 

oxidačního prost edku a iniciační zdroj. Ho lavá látka musí být v určitém množství, mezi 

dolní a horní mezí výbušnosti. [19] 

2.2  Druhy výbušných p em n 

 Rychlost je jednou z nutných podmínek výbušné p em ny, krom  rychlosti vlastní 

chemické reakce závisí i na ad  jiných faktor . 

Charakteristikou výbušné p em ny je práv  lineární rychlost. Pohybuje se v mezích ádov  

10
1
-10

6
 m.s

-1. Podle hodnot lineární rychlosti a tlakových zm n se výbušné p em ny d lí  

do t í skupin: [7] 

1) Explozívní ho ení Ědeflagraceě 

2) Vlastní výbuch Ěvýbuch druhého áduě 

3) Detonace Ěvýbuch prvého áduě 

Explozívní ho ení probíhá nízkou lineární rychlostí, ádov  101
-10

6
 m.s

-1
 .  

Zplodiny mají p itom dostatek času k úniku z reakčního pásma, tímto nenar stá v čase tlak 

v reakčním pásmu.[7] 
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 Vlastní výbuch tvo í p echod mezi explozívním ho ením a detonací. Lineární 

rychlost zde roste s tlakem a nestačí-li zplodiny z reakčního pásma dostatečn  rychle 

unikat, m že p ejít vlastní výbuch v detonaci. Je-li však vlastní výbuch sekundárním 

d sledkem jiné detonace, m že p i spln ní podmínek naopak p ejít v explozívní ho ení. 

Pr b h vlastního výbuchu vykazuje rychlosti ádov  105
 m.s

-1
. 

 P i detonaci je s nar stáním tlaku v reakční zón  dosaženo maximální rychlosti, 

kterou se p em na v dané výbušnin  m že ší it. Nár st rychlosti je stálý a provází jej  

i velký nár st množství plynných zplodin a tlakový skok tzv. detonační vlna Ě1–10 Mpa). 

Detonace je provázena tlakovými, tepelnými, zvukovými a sv telnými efekty. [7] 

2.3  Podmínky ho ení a výbuchu 

ůby mohlo dojít k reakci ho ení nebo výbuchu, je nutno splnit adu podmínek jak 

z fyzikálního, tak chemického hlediska. 

2.3.1  Ho ení 

 K této redoxní reakci m že dojít, jestliže jsou spln ny látkové podmínky a je-li 

současn  p ítomen dostatečn  silný iniciační zdroj Ězdroj schopen ho lavou látku vybudit 

k reakciě. Oxidovadlo Ěve v tšin  p ípad  vzdušný kyslíkě se p i tom redukuje a ho lavá 

látka oxiduje.  

 Ho ení pevných a kapalných látek je podmín no adou fyzikálních a chemických 

proces . Oxidace ho ení i u pevných látek a kapalných látek probíhá zejména v homogenní 

fázi, to znamená, že ho lavá látka i oxidační prost edek jsou p i vstupu do reakce 

v plynném skupenství. Ho lavinami, tedy látkami schopnými ho ení, jsou jak p írodní, tak 

um le p ipravené látky. [3]  

 Z výše uvedeného vyplývá, že ke spln ní podmínek ho ení je pot eba t í složek  

tzv. trojúhelníku ho ení, čast ji označovaného pojmem požární trojúhelník, který je 

znázorn n na Obr. 1. T mito složkami pot ebnými k ho ení jsou oxidační činidlo, ho lavá 

látka a iniciační zdroj. Výjimku p edstavují samozápalné látky, které jsou za určitých 

podmínek bez pot eby iniciačního zdroje schopny ho ení. 



9 

 

 

Obr. 1 – Trojúhelník ho ení [26] 

2.3.2  Výbuch a jeho podmínky 

 Jev výbuchu ho lavých plyn  a par nebo prach  je na rozdíl od mechanismu ho ení 

komplikovan jší a p ináší s sebou ješt  další dva faktory. Je to smíchání ho laviny  

se vzduchem v mezích výbušnosti a prostorové vymezení této sm si, které doplňují 

požární trojúhelník na výbuchový pentagon. Smísení ho laviny se vzduchem je d ležité 

zejména v p ípad  prachovzduchové sm si. [3] Podmínky pot ebné k výbušné reakci jsou 

znázorn ny na Obr. 2 jako tzv. výbuchový pentagon. 

 

Obr. 2 – Výbuchový pentagon 
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2.4  Výbuchová k ivka 

 Vyjad uje časový pr b h nar stání tlaku p i výbuchu v závislosti na čase. 

P íkladem m že být výbuch metanu v kyslíkové atmosfé e, jež znázorňuje Obr. 3.  

P i výbušné p em n  se v d sledku exotermické reakce ho ení vyvíjí v tší množství tepla, 

než je z prostoru odvád no. Pokud se jedná o prostor uzav ený, projeví se nár st teploty 

zvýšením tlaku. [2] 

 

Obr. 3 – Výbuchová k ivka [2] 

 Bodem ů je znázorn na iniciace výbušné sm si. Časový úsek tj, výb vyznačuje dobu 

p ípravy výbušné sm si Ětzv. doba indukční periodyě. Po tuto dobu se ješt  neprojevuje 

nár st tlaku. Bod B vyznačuje hranici, kdy již dochází k nár stu tlaku. Reakční rychlost se 

zvyšuje až do bodu C v d sledku zvyšování teploty. V bod  C je pak nár st výbuchového 

tlaku nejvyšší. V d sledku ubývání reakčních složek se mezi body C a D rychlost nár stu 
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výbuchového tlaku snižuje, kdy v bod  D je nulová. Od bodu D vlivem snižování teploty 

spalin a kondenzace par tlak klesá. 

 Na výbuchové k ivce jsou nejd ležit jší body C a D. Kde bod D je bod maxima 

k ivky a tlak pvýb v tomto bod  se nazývá výbuchový. Bod C zase inflexní bod k ivky  

a nár st výbuchového tlaku je v n m nejvyšší. Velikost tohoto nár stu vyjad uje sm rnice 

tečny v inflexním bod , dána následujícím vztahem Ě1ě 

výbdt

dp

t

p
tg 




  (1) 

Kde výraz 
výbdt

dp 


 určuje rychlost nár stu výbuchového tlaku p i výbuchu sm si  

o koncentraci cx v uzav eném objemu V.               [2] 

2.5  Výbuchová charakteristika 

 

 S koncentrací výbušné sm si se výrazn  m ní hodnoty výbuchového tlaku a tím 

také tvar výbuchové k ivky.  Tato závislost je znázorn na grafy na Obr. 4. P i optimální 

koncentraci popt je dosaženo nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a jeho rychlosti nár stu. 

Tyto hodnoty se pak nazývají maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nár stu 

výbuchového tlaku, s označením pmax a (dp/dt)max. Optimální koncentrace je u plyn  a par  

o málo vyšší než stechiometrická, u prach  jí udává vztah (2): 

  STECHOPT Cažc  32   (2) [2] 
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Obr. 4 – Výbuchová charakteristika sm si ho lavého prachu se vzduchem [2] 

(cmin = LEL, cmax = UEL) 

 Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od koncentrace optimální copt se 

výbuchový tlak i rychlost nár stu výbuchového tlaku snižují k mezím výbušnosti. Mimo 

rozsah výbušnosti, který vymezují dolní a horní mez výbušnosti, není možné samostatné 

sí ení výbuchu ve sm si. Dolní mez výbušnosti p edstavuje nedostatek ho lavé látky  

ve sm si s oxidovadlem. Je-li oxidovadlem vzduch, nezáleží tak ani na pom ru kyslíku  

a dusíku ve sm si. Jelikož mají dusík a kyslík stejné hodnoty m rné tepelné kapacity, 

nezáleží p i ho ení sm si na tom, zda byl p ebytečný kyslík nahrazen dusíkem. Naopak 

horní mez výbušnosti siln  závisí na podílu kyslíku ve vzduchu. Je totiž definována jako 

hranice nedostatku oxidačního prost edku ve sm si, kdy již nem že dojít k výbuchu. [2] 
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3  Prachové sm si Ěsystémyě 
 Prach jsou částice pevné látky menší než 0,5mm. U vláknin m že být délkový 

rozm r vlákna v tší. N které atypické materiály se mohou chovat jako prachy i p i v tších 

rozm rech částic, nap . pe í. Zahrnuje rozm ln né pevné látky označované jako pudr, 

mouka, prášek, úlomky vláken atp. Prach m že být výrobkem Ěmoukaě, polotovarem 

Ěléčiva p ed tabletovánímě nebo odpadem Ěbrusný prachě. 

 Prach se vyskytuje ve dvou stavech: usazený prach Ěaerogelě a rozví ený prach 

Ěaerosolě. P itom m že snadno p ejít z jednoho stavu do druhého. Usazený prach lze 

rozví it Ěnap . vibracemi, ot esy, proudem vzduchuě a naopak rozví ený prach sedimentací 

p echází do usazeného stavu. [2] 

 Pr myslové operace, p i kterých vznikají prašné sm si, jsou pražení, sušení, 

krystalizace, prosévání, t íd ní, mletí, drcení, doprava výtahy, transportéry, pásy, spádem, 

potrubím, dále odsávání, shromažďování a čišt ní prachu, balení, pytlování. [7] 

3.1  Výbušné disperzní sm si 

 Již obecná definice výbuchu určuje, že se jedná o prudké ho ení sm si prachu  

se vzduchem nebo jiným oxidovadlem. Toto se d je v částečn  nebo pln  ohraničeném 

prostoru, kde je rychlost tvorby tepla v tší než rychlost jeho odvodu (rozptylu). [3] 

 Ho lavý prach je schopen oxidační reakce doprovázené vývinem tepelné a sv telné 

energie. Tato reakce je doprovázena zásadní zm nou p vodní hmoty. Ho lavý prach m že 

nap . vznikat z hmoty, která obsahuje více než 10 hm. % látky schopné oxidace. 

V usazeném stavu, podle druhu látky, m že ho lavý prach ho et plamenem Ěbavlna, 

plastické hmotyě, žhnout Ěd ev né uhlíě nebo doutnat Ěkdy se nedosáhne koncentrace 

pot ebné k plamennému ho eníě a ho ení se m že ší it r znou rychlostí. [2] 

 Ho ení, p ípadn  výbuch v prachových soustavách, se ídí v podstat  stejnými 

zákonitostmi, jako u plynných sm sí. Prašné sm si jsou disperzní soustavy, jejichž 

vlastnosti se blíží plynným sm sím s rostoucím stupn m disperzity. [2] 

P i explozivním ho ení disperzí m že docházet k celé ad  jev , jako odpa ení částeček 

prachu, pyrolýze pevné fáze, oxidačním reakcím na povrchu částeček apod. Složité je 

rovn ž explozivní ho ení kov , které vytvá ejí na povrchu částečky vrstvu oxid  s velmi 

vysokým bodem varu.[9] 

 S r stem technologické úrovn  výroby i nárok  na čistotu pracovního a životního 

prost edí dochází k širšímu použití za ízení, ve kterých se mohou vyskytovat výbušné 



14 

 

dispersní systémy. Jsou to zejména fluidní procesy, doprava materiál  vzduchem, 

rozprašovací sušárny, filtrační za ízení, mlýny, r zné typy zachycovač  prachu, 

mechanické dopravní za ízení apod. Dispersní soustavy jsou z hlediska bezpečnosti práce 

v n kterých aspektech nebezpečn jší než plynné výbušné systémy. Obecn  je koncentrace 

prachu ve vzduchu obtížn ji kontrolovatelná než u plynných soustav. Nebezpečné 

koncentrace mohou vznikat p i rozví ení usazeného prachu již p i relativn  pomalém 

proudu vzduchu. Proto i v p ípad  místního zážehu relativn  malého objemu výbušné 

disperze m že dojít k lavinovému ší ení exploze v d sledku postupného rozvi ování 

prachu usazeného na technologickém za ízení, v potrubí, na podlahách apod. Tak nap íklad 

dochází k rozší ení výbuchu v technologických prostorách mlýnic, sil apod. V dolech  

se m že ší it exploze úhelného prachu do n kolika kilometr  d lních chodeb. V disperzi 

mohou explodovat i látky, které nejsou b žn  považovány za ho lavé, nap íklad kovy jako 

železo, cín, m ď, hliník apod. Značné nebezpečí p edstavuje samovznícení usazeného 

prachu, které probíhá v podstat  podle zákonitostí tepelného výbuchu. [9] 

3.2  Fyzikáln -chemické vlastnosti prachových sm sí 

 Určuje je velikost částic sm si, elektrický náboj, schopnost adsorpce, chemické 

složení, vlhkost, aj.[7] 

3.2.1  Vliv velikosti částic prachových sm sí 

 S rostoucí velikostí částic, tj. s klesající velikostí m rného povrchu, se maximální 

výbuchové parametry snižují. P i st ední velkosti částic v tší než 0,4 mm nelze již v tšinu 

prach  standardní energií iniciovat. Tento fakt podporuje znázorn ní závislosti 

maximálního výbuchového tlaku a kubické konstanty na velikosti částice na Obr. 5. Stačí 

však p ídavek 5 až 10 hmot. % jemných podíl  prachu o st ední velkosti zrna cca 0,04 mm 

a sm s je op t výbušná. P itom si je nutno uv domit, že p i manipulaci s prachem vznikají 

ot rem z v tších částic částice menší. [2] 
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Obr. 5 – závislost velikosti částic prachu na pmax, kmax [12] 

 Stupeň rozm ln ní pevné látky má podstatný vliv na požární nebezpečí látky. 

Snižuje teplotu vznícení, a tak se m že stát, že látka v kompaktním stavu, za normálních 

podmínek neho lavá, ve form  prachu velice dob e ho í a vybuchuje. Vliv velikosti částic, 

s tím související jejich m rný povrch jak je znázorn no na Obr. 6, hraje významnou roli  

i proto, že p evod tepla z reakční zóny na ho lavinu i následné povrchové reakce 

s oxidačním prost edkem jsou závislé na velikosti povrchu částeček. Lze íci, že ve form  

prachu ho í tém  všechny látky s výjimkou čist  anorganických, jako je dolomit, vápenec 

a další oxidy a soli kov . [25] 

 

Obr. 6 – Znázorn ní závislosti m rného povrchu na velikosti částic 
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3.2.2  Elektrický náboj prachu 

 P i mletí, doprav  v potrubí a jiných procesech zpracování a také p i pohybu  

ve vzduchu je prach schopen nabíjet se statickou elekt inou. Vznik elektrického náboje je 

zprost edkován vým nou elektron  v povrchových vrstvách. ůerosoly se nabíjejí  

ve vznosu. Velikost náboje je úm rná velikosti částice (r
2ě, potenciálu a relativní 

dielektrické konstant . Prach se m že nabíjet statickou elekt inou adsorpcí iont  plynu, v 

n mž je prach rozptýlen, kondenzací par, v d sledku chemické reakce nebo t ením o tuhý 

povrch, Ěnap . p i mletí nebo p i doprav  v potrubíě nárazy a t ením jedné částice o druhou 

nebo o vzduch. Částice o pr m ru 20μm, m že dosáhnout hodnot ádov  104
 

elementárních náboj . Pokusy ukázaly, že elektrostatický náboj v drtičích dosahuje 10 až 

11 tisíc volt  a ve válcových mlýnech má hodnotu 5 až 7 tisíc volt .  Výbojem 

elektrostatických náboj  této hodnoty mohou vznikat jiskry, které jsou schopné vznítit 

mračna prachu. Velikost náboje p i elektrickém nabíjení prachu závisí zejména  

na koncentraci, rozm rech částic, rychlosti pohybu prachu a vlhkosti sm si. [1, 8] 

3.2.3  Chemická aktivita a adsorpce prachu 

 Chemická reakce mezi plynem a tuhou látkou probíhá na povrchu částic tuhé látky. 

Rychlost reakce závisí krom  dalších veličin také na velikosti povrchu reagujících látek. 

Zvýšení reakční rychlosti rozdrcením tuhé látky je možno sledovat z následujícího 

p íkladu: 500 gram  kusového černého uhlí sho í za n kolik minut, zatímco 500 gram  

uhelného prachu reaguje explozivn  ve zlomku sekundy. Mnohé kovy, nap íklad hliník, 

ho čík nebo zinek v komplexním stavu neho í. Tytéž kovy ve form  prachu ve vzdušném 

prost edí ho í rychlostí výbuchu. Železný nebo olovn ný prach, p ipravený žíháním 

p íslušných oxalát , rozptýlený ve vzduchu, je samovzn tlivý. Rovn ž tak i hliník  

ve form  prášku jako aerosol m že být samovzn tlivý. Tuhé látky p i rozm lňování m ní  

i své adsorpční schopnosti. Objem absorbovaného plynu vždy p evyšuje objem 

adsorbujícího prachu. Jeden litr sazí obsahuje v podstat  pouze 50 cm3
 sazí a ř50 cm

3
 

adsorbovaného vzduchu. Objem vzduchu je tak 1ř krát v tší než objem absorbentu. 

P ítomnost adsorbovaného kyslíku na povrchu prachu urychluje proces oxidace a tím  

i p ípravu prachu pro proces ho ení. Objem částicemi adsorbovaného kyslíku nestačí pro 

jejich dokonalé ho ení, a však pln  postačí pro počáteční procesy oxidace. [1] 
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3.2.4  Vlhkost 

 Nejv tší rozsah výbušnosti má suchá sm s. U prach  se s rostoucím obsahem 

vlhkosti zvyšuje dolní mez výbušnosti a p i obsahu vody nad 20 hm.% je již prach 

nevýbušný. Vlhkost je prom nný faktor, neboť prach m že vyschnout. [2] 

Zvláštní úlohu vlhkost hraje p i snižování náchylnosti k iniciaci a prudkosti 

výbuchu oblak organických prachových sm sí. Jednak odpa ování a oh ev vody 

p edstavuje inertní chladič. Taky to, že se vodní pára v p edeh ívací zón  spalovací vlny 

mísí s pyrolýzními plyny a činí sm s plyn  mén  reaktivní. Nezanedbatelný je i fakt, že 

vlhkost zvyšuje mezičásticovou soudržnost prachu a zabraňuje rozptýlení do primárních 

částic [11] 

Na Obr. 7 je znázorn na závislost minimální iniciační energie na vlhkosti prachu, 

jmenovit  kuku ičného a tapiokového škrobu Ěz ko ene Maniokuě a peka ské mouky. 

 

Obr. 7 - Vliv vlhkosti prachu na MIE. [27 ] 

 Čím sušší vzorky prachu, tím menší MIE je pot eba k jejich iniciaci. Aby se 

zabránilo tomu, že vzorek je klasifikován jako nevýbušný, je d ležité, aby se zkoušky 

provád ly na p esušovaných vzorcích materiál , které pak obsahují mén  vlhkosti, než je 
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minimální obsah v materiálech za normálních provozních podmínek. Nejsou k dispozici 

žádné metody pro predikci účinku vlhkosti na zapalovací citlivosti. [27 ] 

3.3  Meze výbušnosti 

 Obdobn  jako u plynných soustav, existují u disperzních sm sí meze výbušnosti. 

Dolní mez výbušnosti je minimální koncentrace prachu v oxidační atmosfé e, obvykle  

ve vzduchu, p i které je ješt  možné explozívní ho ení. Udává se v [g.m
-3]. Horní mez 

výbušnosti je maximální koncentrace prachu v oxidační atmosfé e, obvykle ve vzduchu, 

p i které je ješt  schopen ho ení bez p ístupu vzduchu z okolí. U dispersních soustav je 

neurčitá, protože zvyšováním obsahu kondenzované fáze nesnižuje podstatn  koncentraci 

kyslíku ve vzduchu. Systémy s v tším obsahem než cca 5000 g.m
-3

 se ve v tšin  p ípad  

považují za nevýbušné. Meze výbušnosti disperzních soustav závisí na druhu prachu,  

na velikosti částic, na vlhkosti prachu i na síle iniciace. [9] 

  Meze výbušnosti mají velmi významnou roli, jelikož slouží p edevším ke stanovení 

prost edí s nebezpečím výbuchu a tím upozorn ní na hrozící nebezpečí. Stanovení 

nebezpečí výbuchu pak dává podn t k ešení problematiky protivýbuchové ochrany. 

Skutečné provozní a pracovní podmínky se mnohdy od laboratorních liší a tak je značn  

žádoucí znát možné vlivy na meze výbušnosti a zahrnout tyto p i posuzování nebezpečí.  

[2] 

3.4  Dolní mez výbušnosti LEL 

 Definice dolní meze výbušnosti byla popsána již výše. Její hodnota je v podstat  

základní m enou veličinou, podle které se stanovují prost edí s nebezpečím výbuchu, 

neboť k napln ní kriterií horní meze výbušnosti dochází z ídkakdy.  

 Jestliže se iniciací disperzní soustavy dané koncentrace uvolní menší množství tepla  

a energie než obdržela z iniciačního zdroje, reakce rychle slábne a k výbuchu nedochází. 

Avšak uvolní-li se iniciací ze soustavy stejné nebo v tší množství tepla a energie Ěhrazení 

tepelných ztrátě, reakce se rozvíjí, dalším zvýšením koncentrace nabývá vícenásobný 

et zový charakter, tj. dochází k výbuchu. Celý proces je podmín n gradientu v čase  

a prostoru. [4] 

 Teoretické výpočty umožňují pouze hrubý odhad LEL, protože je značn  závislá  

na granulometrii, na p evodu tepla z reakční zóny na prachové části i na mechanismus 

ho ení částic a na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. [9] 
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3.5  Podstatné vlivy na výbuchové parametry prach  

 Krom  fyzikálních vlastností jako je velikost částic nebo vlhkost, závisí výbuchové 

parametry i na dalších vlivech. Jmenovit  na velikosti iniciační energie, počáteční teplot , 

počátečním tlaku, obsahu kyslíku ve sm si a vytvá ení hybridní sm si. 

3.5.1  Iniciační energie 

 Rozsah výbušnosti se s rostoucí iniciační energií rozši uje a zejména horní mez 

nabývá vyšších hodnot. [2]ůby bylo možné porovnat hodnoty, je t eba znát iniciační 

energie, p i kterých se LEL daného prachu stanovuje, p ípadn  i druh iniciace (jiskra, 

žhavé t leso, st elný prach, nitrocelulóza, aj.ě. Jako standardní se volí energie iniciace E i = 

4,5 kJ. Je to energie, p i níž již v tšina skutečn  nebezpečných prach  má tém  limitní 

hodnotu LEL. Dalším zvyšováním Ei se LEL snižuje jen nevýrazn . U dob e výbušných 

prach  se LEL stanovuje také p i Ei = 0,1 kJ a prachy, které nejsou výbušné p i Ei = 4,5 kJ 

se zkouší také iniciovat dvojnásobnou Ei  = ř kJ. Jestliže ani p i této iniciaci není prach 

výbušný, stanovuje se LEL na výbuchovém autoklávu p i Ei = 11,5 kJ, p ípadn   

Ei  = 34,5 kJ. [4] 

3.5.2  Počáteční teplota 

 S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozši uje jak ve sm ru spodní, tak horní 

meze výbušnosti. Závislost je lineární, ale sm rnice p ímky není stejná pro všechny 

ho lavé látky. N kte í auto i odborných literatur uvád jí nap  pro ho lavé kapaliny 

empiricky stanovené rovnice, pomocí nichž je možné orientačn  vliv počáteční teploty 

vypočíst. [2] 

3.5.3  Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč 

 S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti, dolní mez  

se snižuje pouze nepatrn . S klesajícím tlakem se zužuje rozsah výbušnosti a u n kterých 

sm sí se oblast výbušnosti uzavírá. P i určitém podtlaku tak v bec nedochází p i dané 

iniciační energii k výbuchu. Podtlak je z takového hlediska možno považovat  

za protivýbuchové opat ení. [2] 
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3.5.4  Limitní obsah kyslíku LOC 

 Limitní obsah kyslíku je definován jako nejvyšší koncentrace kyslíku ve sm si 

prach/vzduch/inert, p i kterém již nem že dojít k výbuchu. P i standardním obsahu dusíku 

ve vzduchu se b žné hodnoty pohybují v rozmezí 5-15%. LOC závisí jak na druhu prachu, 

tak na druhu inertního plyn. Jeho hodnota je rozhodující v inertních atmosférách, které jsou 

brány jako bezpečnostní prvky technologií. [11] Horní mez výbušnosti se s rostoucím 

obsahem kyslíku výrazn  posouvá k vyšším hodnotám. Na dolní mez nemá obsah kyslíku 

ve sm si vliv. [2] 

3.5.6  Vytvá ení hybridních sm sí 

 Již malé množství ho lavého plynu nebo páry velmi prudce sníží spodní mez 

výbušnosti sm si ho lavého prachu se vzduchem. Dokonce, pokud koncentrace 

prachovzduchové ani plynovzduchové sm si nedosahují LEL, není zaručeno,  

že ve vzájemné sm si nem že dojít výbuchu. [2] 
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4  Teoretické poznatky p ípravy vzork  

D íve než je možno započít s vlastním m ením, je t eba vzorky materiál  p ipravit.  

Vzorky určené ke stanovení technicko-bezpečnostních parametr  se p ed m ením 

upravují podle p edepsaných podmínek tak, aby jejich složení bylo reprezentativní  

a velikost částic byla vhodná k m ení. Provádí se to sušením, drcením, mletím a t íd ním. 

[6]. K p íprav  vzork  bylo pro účely této práce použito všech zmín ných metod p ípravy. 

4.1  Rozlišení vzork  

Podle vlastností a nárok  na zpracování jsou vzorky rozlišeny na n kolik druh . 

4.1.1  Hrubý vzorek 

Je vzorek v dodaném stavu. Vykazuje vlastnosti prachového materiálu tak, jak byl 

dodán z jeho prost edí použití. Za jeho správný odb r a označení odpovídá zadavatel, 

p ípadn  odb ratel vzorku. P i p ejímce vzorku se zkontroluje jeho ádné označení. [6] 

4.1.2  Laboratorní vzorek 

P ipravuje se homogenizací hrubého, mletého nebo rozt íd ného vzorku. Je určen 

pro zkoušky na p ístrojích p íslušných pro jednotlivé typy zkoušek. V provozním záznamu 

se uvede zp sob p ípravy laboratorního vzorku. Nap .: mletí, t íd ní na sít  0,63 mm  

a homogenizace. [6] 

4.1.3  Granulometrický stav P 

Je to p vodní dodaný vzorek, z n hož se p ípadn  odstraní z ejmé cizorodé částice 

Ěu sedimentovaných vzork  nap . šrouby, kamínky, kousky papíru apod.ě. Je-li zapot ebí 

zmenšit hmotnost vzorku, provede se kvartace. To znamená, že se celé množství vzorku 

vysype na hromadu do tvaru kužele, který se rovnom rn  stlačí do tvaru kruhové vrstvy. 

Vrstva se rozd lí na čty i stejné kruhové výseče, z nichž se dv  protilehlé vyloučí. Podle 

pot eby se tato operace opakuje. Jestliže došlo p i doprav  vzorku k aglomeraci zrn 

vzorku, vzorek se proseje p es síto s v tší velikostí ok, než je velikost nejv tšího zrna. Dále 

se vzorek homogenizuje vhodným zp sobem. Svým granulometrickým složením se m že 

blížit stavu ů, nebo B. [6] 
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4.1.4  Granulometrický stav ů 

P ipravuje se podle pot eby z laboratorního vzorku ve stavu P prosevem p es síto  

o velikosti ok 0,63 mm. [6] 

4.1.5  Granulometrický stav B: 

Je to standardní stav laboratorního vzorku. P ipravuje se mletím nebo t íd ním 

vzorku ve stavu P nebo ů. Musí obsahovat min. ř0 % zrn menších než 0,063 mm. Vlhkost 

vzorku musí umožňovat jeho efektivní rozví ení. V opačném p ípad  se vzorek musí 

p edsoušet. [6] 

4.1.6  Granulometrický stav C: 

P ipravuje se ze vzorku ve stavu P nebo ů mletím nebo t íd ním v p ípad , že nelze 

dostupnými postupy získat dostatečné množství vzorku ve stavu B. Pro každý 

granulometrický stav vzorku se provádí stanovení sítového rozboru. Vlhkost vzorku  

se upravuje podle pot eby sušením p i teplot  cca 75°C Ěuhlí, zem d lské produktyě nebo 

p i laboratorní teplot  do dosažení rovnováhy se vzdušnou vlhkostí. Hygroskopické vzorky 

se musí uchovávat tak, aby k nim nem la p ístup vzdušná vlhkost. Podle požadavku je 

možné provád t m ení vzorku o p vodní vlhkosti, p ípadn  lze vlhkost vzorku upravit 

podle požadavku. Hodnota vlhkosti vzorku se vždy uvádí. [6] 

4.2  Homogenizace 

Homogenizace je procedura, jež zajistí stejnorodost vzorku v celém jeho objemu. 

Tuto operaci je nutno provést u všech typ  vzork , protože již p i odb ru, mletí nebo 

t íd ní vzorku m že docházet k částečné separaci zrn podle velikosti. Z tohoto d vodu je 

nutné provád t homogenizaci po každé operaci, p i které se m ní granulometrické složení 

vzork . [6] 

Homogenizace se m že provád t: 

1. Míchadlem v uzav ené nádob . 

2. P evalováním v uzav ené válcové nádob  napln né max. do 1/2 objemu. 

3. P esypáváním lopatkou. 

4. Prot epáváním v nádob  Ěmalé hmotnostiě. [6] 
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4.3  Úprava vzork  

Dalšími nutnými úpravami pro laboratorní použití vzork  k n kterým zkouškám, 

jsou již zmín né mletí, t íd ní a sušení. Proces sušení bude popsán dále v kapitole 5.1.10 

4.3.1  Mletí vzork   

Provádí se u materiál , které se v praxi vyskytují sice v kusovém nebo jiném 

hrubozrnném stavu, ale p i jejich zpracování vzniká ot rem prach. Účelem mletí je získání 

vyššího podílu jemných částic ve vzorku. Zp sob mletí se uvede v pracovním záznamu. 

Typ mlýnu se určí mlecí zkouškou. [6] 

4.3.2  T íd ní vzork  

Provádí se u vzork , které nelze v bec Ětermoplasty, pryžě nebo nedostatečn  mlet 

na dostupných mlýnech. Také u vzork , u kterých je žádoucí vyseparovat jemné částice 

vznikající p i technologických procesech. Je t eba uvažovat, že p i t íd ní heterogenních 

sm sí m že dojít k částečné separaci jejich složek. T íd ní se provádí na sítovém t ídiči 

p es jedno nebo více sít, na kterých se vzorek rozd lí na jednotlivé frakce. Množství 

vzorku se volí takové, aby nedošlo k p etížení síta Ěvzorek obtížn  propadává), nebo k jeho 

poškození. Čím v tší je oko síta, tím více vzorku se m že na n j vložit. Konec prosévání  

se zkontroluje ručn  se stejným sítem o pr m ru 200 mm. Doba sítování je obvykle 5-10 

minut. Do provozního záznamu se uvede velikost oka síta, na kterém bylo t íd ní 

provedeno, p ípadn  skutečnost, že zjevn  došlo k separaci částic vzorku o r zném složení. 

P ipravený vzorek se d kladn  zhomogenizuje, provede se sítový rozbor a označí 

se jeho granulometrický stav ĚP, ů, B, Cě, p ípadn  se vyjád í slovn  Ěp vodní, < 0,16 mm. 

apod.) [6] 

4.4  Sítový rozbor 

Zkušební za ízení se sestává ze sady sít o pr m ru 200 mm s velikostmi ok 0,04 

mm až 6,3 mm a váhy. Ke stanovení hmotností se používá vzorek s minimální vlhkostí, 

která ješt  nezp sobuje sdružování zrn vzorku a jeho lepení na síta. 
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Jsou určeny t i postupy stanovení podle obsahu velikosti zrn: 

1. U vzorku s vysokým obsahem zrn nad 0,5 mm se odváží 1 kg s p esností 5 g, který  

se ručn  prosévá p es síta 1 mm, 1,6 mm, 2,5 mm, 4 mm a 6,3 mm. 

2. U vzorku s p edpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,63 mm. se odváží 100 g  

s p esností 0,1 g, který se mírným podtlakem, p ípad  za pomocí št tce, prosévá 

postupn  p es síta o velikosti ok 0,040 mm, 0,063 mm, 0,10 mm, 0,16 mm, 0,25 mm, 

0,40 mm, 0,63 mm, 1,0 mm a 1,6 mm. 

3. Ze vzorku s p edpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,1 mm se odváží 10 g  

s p esností 0,01 g, který se mírným podtlakem, p ípad  za pomocí št tce, prosévá 

postupn  p es síta o velikosti ok 0,04 mm, 0,063 mm, 0,10 mm, 0,16 mm a 0,40 mm. 

Výsledkem je procentuální podíl zrn, které jsou zadrženy na daném a v tších sítech 

Ěnadsítnéě. Nam ené hodnoty se zapíší do pracovního záznamu s vyznačením st ední 

velikosti zrna Ěvelikost zrna, kdy je 50 % nadsítnéhoě. 

P esnost m ení této zkoušky je udána následovn : Hrubé vzorky: 0,5 %, st ední  

a jemné vzorky: 0,2 %. [6] 

4.5  Stanovení sypné hustoty 

P edm tná metodika vychází z ČSN EN 725-Ř a je založena na principu stanovení 

hmotnost známého objemu prášku po jeho volném nasypání do odm rného válce. K této 

činnosti jsou zapot ebí zejména kalibrované váhy s p esností nejlépe na jedno desetinné 

místo nebo p esn jší a odm rný válec. 

Pro stanovení sypné hustoty se používá vzorek s částicemi menšími než 0,063 mm. 

Je možno použit i jiného vzorku, vždy však pouze s uvedením sítové analýzy. 

Pracovní postup probíhá následovn . Zváží se odm rný válec. Do válce se nasype 

vzorek pod rysku odm rného válce. Napln ný válec se op t zváží. Opatrným set esením  

se zarovná povrch prachu a odečte se objem. Zkouška se 3x opakuje. 

Sypná hustota prachu je definována jako hmotnost na jednotku objemu p i volném 

nasypání bez set esení. Výsledek vyjad uje následující vzorec Ě3ě: 

  VmmhusSyp /..
01

   (3) 

kde m0 hmotnost prázdného odm rného válce v gramech, 

 m1 hmotnost odm rného válce napln ného prachem v gramech, 
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 V  objem prachu ve válci v cm3. 

 

Vypočítá se sypná hustota v g.cm
-3

 a pak se p evede na kg.m-3. Ze t í výsledk   

se vypočte pr m r, který se zaokrouhlí na desítky kg.m-3. Nejistota tohoto m ení  

je 20 kg.m
-3

. [6] 

5  Výb r a p íprava vzork  

Pro účely m ení v této práci byly vybrány čty i druhy prachový materiál . Jejich 

vhodný výb r byl projednán s konzultantem, se z etelem na to, jak často a v jakých 

objemech se v technické praxi dané materiály vyskytují. V potaz bylo t eba vzít i možnosti 

zpracování a p ípravy vzork  a jejich dobré p edpoklady pro následnou zkoušku. 

Jako vhodné byly zvoleny vzorky d ev ného uhlí, uhlí černého, krmných kvasnic  

a hladké mouky. Všechny vyjmenované prošly úpravami dle požadavk  pro za azení  

do frakcí požadovaných zrnitostí Ědále jen frakcíě. Standardními zkouškami, které byly  

na vzorcích provedeny, bylo stanovení sypné hustoty a určení dolní meze výbušnosti 

v závislosti na velikosti částic. P ípravu provázela i nutná improvizace, zkoušení  

a ov ování v pr b hu získávání čím jak nejp esn jších odd lk  jednotlivých frakcí. 

5.1  Z ízení a procedury 

K dosažení požadovaných parametr  vzork  se tyto jednotlivé zpracovaly  

na laboratorních za ízeních Ědále jen VVUÚ a.s.ě a za ízeních fakulty. Bylo využito vah, 

drtiče, mlýnk , a mlýnu, sítovacího za ízení a dalších pomocných nástroj  a p ístroj  

zejména t eba vysavače. Procedury, jež byly použity pro dosažení požadovaných stav  

vzork , jsou popsány v následujících podkapitolách. 

5.1.1  P edpoklad spot eby množství vzork  

K určení tohoto p edpokladu posloužila v prvé ad  odborná literatura, která uvádí 

hodnoty dolních mezí výbušnosti r zných prachových materiál . I když literatura 

neudávala hodnoty závislé na velikosti částic, vycházelo se z toho, že hodnoty, jež budou 

pozd ji nam eny, nemohou být p íliš odlišné. Na názorném p íklad  je patrný postup p i 

určování spot eby: 

M jme z odborné literatury zjišt nu hodnotu LEL černouhelného prachu  

50-120 g.m
-3

. [9] Za p edpokladu, že se bude pracovat se vzorky malých velikostí částic, 
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m že se vzít v potaz n kterou z nižších hodnot udávaného rozmezí, nap . 60 g.m
-3

. 

Zkušební za ízení o velikosti 100 litr  vyžaduje tedy desetinu této hodnoty,  

tj. 6 g na jednu zkušební navážku Ějeden výbuchě. Odhadn me, že s každou frakcí 

provedeme 7 výbuch  r zných gramáží a pro ov ení, bude-li nutné, výbuch každé 

gramáže provedeme 3 krát. Výpočet nám udává jednoduchý vztah Ě4ě: 

gg 126376   (4) 

Ze vztahu vyplývá, že ke zkoušce bude zapot ebí 126g každé frakce vzorku. Bude-

li se m it p t frakcí, vychází celková spot eba vzorku jednoho materiálu na 630g. Je však 

vysoce pravd podobné, že z udaných 630g nevyt žíme celé množství rovnom rným dílem 

mezi požadované frakce. ů tak je t eba uvažovat celkové pot ebné množství čty   

až p tinásobn . 

Výsledkem tedy je, že každého vzorku materiálu bude ke zpracování zapot ebí  

cca 2,5 - 3 kg. 

5.1.2  Drtič hrubých vzork  

 Z použitých za ízení VVUÚ a.s. to byl mimo jiné i drtič hrubých vzork  na Obr. 8, 

jež zpracovává vzorky o velikosti částic n kolika centimetr . V závislosti na druhu 

materiálu je pak výstupem vzorek se zrnitostí okolo 1mm. 



27 

 

 

Obr. 8 - Drtič v p ípravn  vzork  VVUÚ a.s. 

5.1.3  Práce na drtiči 

 Tohoto za ízení bylo t eba využít pouze u jednoho ze zkoumaných vzork   

a to jmenovit  d ev ného uhlí, které se získalo ve velikosti částic cca 3 - 4cm. 

5.1.4  Turbomlýnek Fritsch Pulverisete 14 

 Tento vysokootáčkový mlýnek Ěaž 13000 [ot.min-1]ě mlýnek znázorn n na Obr. 9 je 

určen pro mletí vzork  do 10mm hrubosti. Dle použití b itového síta je možné mletím 

získat velikosti již 40μm. Toto za ízení bylo ke zpracovávání poskytnuto VVUÚ a.s.  

Na části Obr. 9 je znázorn n i princip mletí. 
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Obr. 9 - Turbomlýnek Fritsch Pulverisete 14 [23] 

5.1.5  Postup práce na turbomlýnku 

 Zásobovat mlýnek vzorkem se muselo opatrn . Do násypného trychtý e bylo nutné 

z lopatky t esením vzorek rovnom rn  rozsypávat. V p ípad , že se do mlýnku dostala 

hrudka, bezpečnostní za ízení proti p etížení mlýnek zastavilo. Než se mohlo pokračovat 

v mletí, bylo nutné celý mlecí mechanismus ádn  vyčistit. Na mlýnek je napojen odsávací 

mechanismus, který tvo í podtlak v prostoru misky s namletým vzorkem, takto zajišťoval 

spolehlivé odebírání namletého vzorku z b itového síta. Pomocí vrapové hadice pak 

dopravoval tento vzorek do sb rné sklenice. Nutno podotknout, že k dispozici bylo pouze 

b itové síto o velikosti ok Ř0μm, našt stí se v tší množství vzork  da ilo tímto sítem semlít 

i na frakce menší než Ř0μm. 

5.1.6  Kulové mlýny 

Další za ízení z p ípravny vzork  VVUÚ a.s., které se p i zpracovávání použilo. 

Jsou to dv  keramické válcové nádoby, do nichž je možno umístit navážky o hmotností  

3 kg. Mlecí efekt zajišťují ocelové kuličky dvou velikostí 1 a 1,5 cm, které se voln  vsázejí 

ke vzorku. 
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5.1.7  Zpracování kulovými mlýny 

  Jelikož se u n kterých vzork  neda ilo dosáhnout frakcí velikosti menší než 40μm, 

bylo pracovníky VVUÚ a.s. doporučeno vyzkoušet kulové mlýny. Z materiál  se takto 

zpracovávala mouka a černé uhlí. 

5.1.8  Sušárna Binder ED 53 

 K p esušování vzork  byla využita sušárna na Obr. 10 Binder ED 53 bez nucené 

cirkulace vzduchu v komo e ízené mikroprocesorovým regulátorem s temperací od + 5 °C 

nad teplotou okolí do +300 °C. Je vybavena časovačem s intervalem 0 - 99 hod., nebo 

trvalý provoz. [24] 

 

Obr. 10 – Sušárna Binder ED 53 

5.1.9  Postup sušení 

 Sušení namletých vzork  probíhal v sušárn  s nastavenou teplotou 50 °C po dobu 

minimáln  24 hodin. Navzdory požadavku na stav granulometrických vzorku C z kapitoly 

4.1.6, sušit p i teplot  75 °C, se po dohod  s konzultantem zvolila teplota 50 °C, která  

se p i p esušování v laborato ích fakulty b žn  používá s tím, že doba sušení je adekvátn  

prodloužena. Po p em ení vlhkosti se v p ípad  pot eby vzorky za stejné teploty ješt  dále 

p esušovaly. Hodnoty vlhkosti jednotlivých vzork , určených již k sítování, jsou uvedeny 

v podkapitolách 5.2.1 až 5.2.4. Na každý z pekáč  se nasypalo rovnom rnou vrstvu vzorku 

o výšce cca 2 cm. Pro účel zb žného ov ování úbytku vlhkosti v závislosti na čase  

se vzorek s pekáčem p ed vsázkou do sušárny nejprve zvážil. 
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5.1.10  Sítovací za ízení Retsch 

K sítování se používalo sítovacího za ízení Retsch ůS 200 basic na Obr. 11.  

Má analogové nastavení amplitudy vibrací a času prosévání. Časovač dovoluje nastavit 

hodnotu 1-60 minut a také nekonečno. Síta je možno stohovat až do výšky 450 mm. 

P ístroj je vhodný pro suché i mokré prosévání, vyznačuje se dobrou separační účinností  

i s krátkými časy sítování a jednoduchou obsluha. Celkové zatížení vzorkem je 3kg. 

Moderní technologie zajišťuje pohyb vzorku rovnom rn  po celé ploše sít. [27]  

Na stránkách výrobce jsou k vid ní názorné animace pracovního principu. 

Používaná síta o pr m ru 200mm značky Preciselekt jsou z nerezových materiál  

Ěrám i t ídící mediumě. Tato jsou p izp sobena ke stohování. Výhodou oproti sít m 

s t ídícím mediem z plastických hmot je vyšší odolnost v či ot ru p i manipulaci vzorku 

po sít  št tcem nebo hubicí vysavače. 

 

Obr. 11 - Sítovací za ízení Retsch ůS 200 basic [Ř] 
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5.1.11  Vlastní proces sítování 

 Zásadním procesem k získání vzork  jednotlivých frakcí v co nejlepší možné 

kvalit , bylo rozhodn  sítování. Nutno podotknout, že tato činnost se časov  markantn  

podílela na celkové dob , kterou bylo nutno v novat p íprav  vzor  a vykonání zkoušek. 

Vycházelo se ze základních zásad metodiky T íd ní z kapitoly 4.2 a n kterých postup   

se využilo i z metodiky Sítového rozboru uvedené v kapitole 4.3. Nejd íve bylo nutné najít 

postup, jímž kvalitn , spolehliv  a v neposlední ad  rychle dosáhneme kýženého cíle. 

V podstat  šlo o logickou metodu ov ování závislosti času prosévání na množství z statku 

menších frakcí na daném sít . U jednotlivých materiál  se doba nutného prosévání lišila  

a to i s r znou velikostí sít Ějejich okě.  

 Ov ování tedy probíhalo tak, že množství vzorku, navážky podle zásad sítového 

rozboru, se nechalo prosévat 5 minut. Poté se vzorek, jež propadl sítem, zvážil. 

V prosévání se pokračovalo po p timinutových intervalech do chvíle, kdy do misky  

pod sítem již nepropadával žádný vzorek.  

 Dále bylo t eba ov it, jestli prosévání bylo pln  účinné. Zvážilo se síto  

i se vzorkem. Následn  se pomocí vysavače vytvo il podtlak pod sítem a št tcem se vzorek 

na sítu promíchával. Po d kladném promísení a vysátí p ípadných menších částic, se síto 

se vzorkem op t zvážilo. Byl-li rozdíl váhy síta se vzorkem p ed a po vysávání menší  

než 5%, považovala se frakce vzorku za „čistou“.  

 V p ípad , kdy byl úbytek váhy vzorku na sít  Ědále v této podkapitole jen úbytekě 

po vysávání v tší než 5%, brala se tato frakce za nejmenší získatelnou Ědále jen limitní 

frakceě. Pokud úbytek činil do 10, max. 15%, bylo akceptovatelné tuto frakci získávat tak, 

že se každá ádn  prosetá várka vzorku limitní frakce ješt  pročišťovala pomocí podtlaku 

vysavače a št tce Ěpostup viz p edchozí odstavecě. Pokud však úbytek činil až desítky 

procent, bylo t eba uznat jako limitní frakci tu o rozm r v tší. 

 Nezbytnou součástí celého ov ovacího postupu bylo jeho trojí opakování 

v celkovém rozsahu. V pr b hu ov ování i celého procesu získávání frakcí vzorku, bylo 

nutností po každém prosévání síta d kladn  očistit Ězejména ty jemn jšíě a udržovat je  

tak ve stále dobré propustnosti, aby nedocházelo k degradaci čistoty frakce.  

5.2  Charakteristika zvolených materiál  

Tato podkapitola popisuje vlastnosti a specifika vzorku daného materiálu jak p ed 

úpravou Ěv jakém stavu byly získány a odkud pocházíě, tak po žádoucí úprav . 
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5.2.1  D ev né uhlí 

Vzorek pochází z 3kg pytle d ev ného uhlí výrobce Less & Forest s.r.o. určeného 

ke grilování, jež byl zakoupen v obchodním et zci v únoru 2013. Jednotlivé kusy v tšinou 

nep esahovaly cca 30-40 mm. Jeho technické parametry jsou uvedeny v Tab. 1 níže. 

Tab. 1 – Technické parametry d ev ného uhlí [20] 

Parametr Jednotka Zjišt ná hodnota Limit dle p íslušné 
normy 

Obsah vlhkosti 

hm. % 

4,4 max. 8,0 

Obsah popela 8,0 max. 8,0 

Obsah prchavých látek v sušin  12,0 - 

Obsah fixního uhlíku 79,4 min. 75,0 

Zrnitost 0-10 mm 2,9 max. 7,0 

Zrnitost 20-80 mm 54,9 min. 80,0 

Zrnitost nad 80 mm 44,1 max. 10,0 

P i manipulaci, zpracování a skladování vzork  došlo k absorpci vzdušné vlhkosti  

a proto bylo t eba je p ed procedurou sítování vysušovat. Uspokojivé hodnoty nabyly 

vysušováním 10,1 hm. % vlhkosti. 

Sypná hustota  

 Postup byl proveden podle metodiky uvedené v kapitole 4.4. Výsledky tohoto 

m ení byly zapsány Tab. 2, z níž vyplývá výsledná hodnota sypné hustoty d evouhelného 

prachu rovna 480 kg.m
-3±20 kg.m

-3
. 
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Tab. 2 – Stanovení sypné hustoty d evouhelného prachu 

Velikost 

částic 

[μm] 

M ení 

č. 

Hmotnost 

prachu 

[g] 

Objem 

válce V 

[cm
3
] 

Sypná 

hustota 

[g.cm
-3

] 

Sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

Ø sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

40-63 

1. 42,05 

100 

0,4205 420,5 

481,44 

2. 43,46 0,4346 434,6 

3. 44,18 0,4418 441,8 

63-75 

1. 48,91 0,4891 489,1 

2. 46,52 0,4652 465,2 

3. 46,66 0,4666 466,6 

75-90 

1. 55,38 0,5538 553,8 

2. 52,12 0,5212 521,2 

3. 54,02 0,5402 540,2 

5.2.2  Černé uhlí 

 Černouhelný prach byl získán od společnosti Coal Mill a.s. v rámci dohody. Jedná 

se o prach z dolu Lazy OKD, který je produktem uvedené společnosti jako energetický 

zdroj pro kotlová a procesní spalovací za ízení. Technické parametry tohoto vzorku jsou 

vypsány v Tab. 3 

Tab. 3 – Technické parametry černouhelného prachu [18] 

Parametr Jednotky Hodnota 

Zrnitost < ř0 μm hm. % 80 

Zrnitost < 200 μm hm. % 17 

Voda (vlhkost) + Prchavá ho lavina hm. % 0,8 + 29 

Popel +Síra hm. % 4,8 + 0,4 

Výh evnost MJ.kg
-1

 32,9 

LEL (MIE 9kJ-0,1kJ) g.m
-3

 84-261 

LOC obj. % 10 

KST MPa.m.s
-1

 18,8 
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P i manipulaci, zpracování a skladování vzork  došlo k absorpci vzdušné vlhkosti  

a proto bylo t eba je p ed procedurou sítování vysušovat. Uspokojivé hodnoty nabyly 

vysušováním 12,5 hm. % vlhkosti. 

Sypná hustota  

 Postup byl proveden podle metodiky uvedené v kapitole 4.4. Výsledky tohoto 

m ení byly zapsány v Tab. 4, z níž vyplývá výsledná hodnota sypné hustoty 

d evouhelného prachu rovna 620 kg.m
-3±20 kg.m

-3
. 

Tab. 4 – Stanovení sypné hustoty d evouhelného prachu 

Velikost 

částic 

[μm] 

M ení 

č. 

Hmotnost 

prachu 

[g] 

Objem 

válce V 

[cm
3
] 

Sypná 

hustota 

[g.cm
-3

] 

Sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

Ø sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

40-63 

1. 58,56 

100 

0,5856 585,6 

622,82 

2. 58,10 0,581 581 

3. 56,96 0,5696 569,6 

63-75 

1. 63,32 0,6332 633,2 

2. 61,55 0,6155 615,5 

3. 61,93 0,6193 619,3 

75-90 

1. 66,13 0,6613 661,3 

2. 65,74 0,6574 657,4 

3. 68,25 0,6825 682,5 

5.2.3  Hladká pšeničná mouka 

 Vzorek této mouky názvu P edm ická mouka pšeničná sv tlá hladká byl získán  

z „homogenních“ zásob školy. Vykazuje vlastnosti a parametry, které jsou uvedeny níže. 

Pr m rné výživové hodnoty ve 100 g:   Energetická hodnota:  1461 kJ / 344 kcal.  

 Bílkoviny:   10,1 g.  

 Sacharidy:   73,2 g.  

 Tuky:    1,2 g.  

Jakostní parametry výrobku:  

Smyslové požadavky  

 Barva - jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem.  

 V n  - typická moučná v n , bez nep íjemného pachu.  
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 Chuť- typická moučná chuť, bez naho klé, nakyslé nebo cizí pachuti.  

 Šk dci - bez p ítomnosti šk dc  v jakémkoli stádiu.  

Fyzikálně chemické vlastnosti  

 Vlhkost [%]    ≤ 15,0.  

 Popel v sušin  [%]   ≤ 0,68.  

 Mokrý lepek v sušin  [%]  ≥ 28,0.  

 Granulace [%]:  

propad 257 μm   ≥ 96,0;  

propad 162 μm   ≥ 75,0.  

 Číslo poklesu „s“   ≥ 180.      [22] 

P i manipulaci, zpracování a skladování vzork  došlo k absorpci vzdušné vlhkosti  

a proto bylo t eba je p ed procedurou sítování vysušovat. Uspokojivé hodnoty nabyly 

vysušováním 9,6 hm. % vlhkosti. 

Sypná hustota  

 Postup byl proveden podle metodiky uvedené v kapitole 4.4. Výsledky tohoto 

m ení byly zapsány v Tab. 5, z níž vyplývá výsledná hodnota sypné hustoty 

d evouhelného prachu rovna 570 kg.m
-3±20 kg.m

-3
. 

Tab. 5 – Stanovení sypné hustoty d evouhelného prachu 

Velikost 

částic 

[μm] 

M ení 

č. 

Hmotnost 

prachu 

[g] 

Objem 

válce V 

[cm
3
] 

Sypná 

hustota 

[g.cm
-3

] 

Sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

Ø sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

40-63 

1. 53,45 

100 

0,5345 534,5 

568,83 

2. 51,59 0,5159 515,9 

3. 52,05 0,5205 520,5 

63-75 

1. 57,54 0,5754 575,4 

2. 57,81 0,5781 578,1 

3. 56,66 0,5666 566,6 

75-90 

1. 61,01 0,6101 610,1 

2. 61,68 0,6168 616,8 

3. 60,16 0,6016 601,6 
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5.2.4  Krmné kvasnice 

 Používány v tšinou pro výrobu krmných sm sí pro hospodá ská a domácí zví ata. 

Jedná se o vzorek kvasnic Vitex výrobce Biocel Paskov balený ve 25kg pytli.  

Jeho technické parametry a složení jsou níže uvedeny. 

Hlavní parametry:  

 Vlhkost max.     8 %  

 Hrubá bílkovina ĚN x 6,25ě   min. 44 %  

 Popel max.     8 %  

Složení:  

Aminokyseliny  

Lysin    35,5 g.kg
-1

  

Methionin   7,3 g.kg
-1

  

Threonin   21,4 g.kg
-1

  

Kyselina glutamová  58,5 g.kg
-1

  

Arginin   24,4 g.kg
-1

  

Phenylalanin   19,6 g.kg
-1

  

Isoleucin   23,4 g.kg
-1

  

Valin    23,6 g.kg
-1

  

Cystin    4,9 g.kg
-1

Bioaktivní látky  

Vitamin B 1   4,5 mg.kg
-1

  

Vitamin B 2   31,2 mg.kg
-1

  

Vitamin B 6   21,3 mg.kg
-1

  

Vitamin B 12   0,067 mg.kg
-1

  

Vitamin E   9,9 mg.kg
-1

  

Niaciamid    298 

mg.kg
-1

  

Biotin     0,887 mg.kg
-1

  

Kyselina listová   3,06 mg.kg
-1

  

Kyselina pantotenová  24,5 mg.kg
-1

  

Cholin    2500 mg.kg
-1

Makroprvky  

P    15,5 g.kg
-1

  

Mg   6,54 g.kg
-1

  

Ca    0,476 g.kg
-1

Mikroprvky  

Zn    230 mg.kg
-1

  

Mn    133 mg.kg
-1

  

Cu    6,74 mg.kg
-1

 

[21] 

P i manipulaci, zpracování a skladování vzork  došlo k absorpci vzdušné vlhkosti  

a proto bylo t eba je p ed procedurou sítování vysušovat. Uspokojivé hodnoty nabyly 

vysušováním na 15,6 hm. % vlhkosti. 
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Sypná hustota  

 Postup byl proveden podle metodiky uvedené v kapitole 4.4. Výsledky tohoto 

m ení byly zapsány v Tab. 6, z níž vyplývá výsledná hodnota sypné hustoty 

d evouhelného prachu rovna 540 kg.m
-3±20 kg.m

-3
. 

Tab. 6 – Stanovení sypné hustoty d evouhelného prachu 

Velikost 

částic 

[μm] 

M ení 

č. 

Hmotnost 

prachu 

[g] 

Objem 

válce V 

[cm
3
] 

Sypná 

hustota 

[g.cm
-3

] 

Sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

Ø sypná 

hustota 

[kg.m
-3

] 

40-63 

1. 49,62 

100 

0,4962 496,2 

544,2 

2. 48,90 0,489 489 

3. 50,03 0,5003 500,3 

63-75 

1. 53,16 0,5316 531,6 

2. 55,77 0,5577 557,7 

3. 55,10 0,551 551 

75-90 

1. 58,33 0,5833 583,3 

2. 60,02 0,6002 600,2 

3. 58,85 0,5885 588,5 

5.2.5  Dílčí záv r 

 Získané parametry a stručný popis výchozích vzork  materiál  jsou p ehledn  

se azeny. Hodnota sypné hustoty materiál  byla stanovena ze t í zrnitostí. Vysušováním 

matriál  se dosáhlo uspokojivých hodnot procentuální vlhkosti. Souhrnný p ehled 

nam ených hodnot udává Tab. 7. 

Tab. 7 – Souhrn hodnot vlhkosti p ed sítováním a sypné hustoty 

Materiál prachu Vlhkost 

[hm. %] 

Sypná hustota 

[kg.m
-3

] 

D ev né uhlí 10,1 480 

Černé uhlí 12,5 12,5 

Pšeničná hladká mouka 570 9,6 

Krmné kvasnice 15,6 540 
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6  Vliv zrnitosti na dolní mez výbušnosti 
 Zkouška vlivu zrnitosti na dolní mez výbušnosti prach  zvolených materiál  

v rozví eném stavu probíhala na zkušebním za ízení VK-100 v laborato ích FBI VŠB. 

VK-100 nese označení výbuchová válcová komora o objemu 100litr . Jednalo  

se o zkoušku dolní meze výbušnosti s rozdílem, že vzorky byly p ipraveny v jednotlivých 

frakcích podle velikosti zrn zp sobem popsaným v kapitole 5.1.12. Tímto zp sobem  

se p ipravily frakce každého materiálu o zrnitosti 106-90 μm, 90-75 μm, 75-63 μm, 63-40 

μm a <40 μm. Standardní za ízení pro zkušební metodu stanovení LEL je dle ČSN EN 

14034-3 + ů1 nádoba o objemu 1m3
 kulovitého nebo válcovitého tvaru. Pop ípad  je 

možné použít takovou nádobu s objemem 20 litr . Oproti normativním požadavk m  

na za ízení se VK-100 krom  objemu liší i absencí systému m ení tlaku. Výbuchová 

komora VK-100 totiž není hermeticky uzavíratelná a protože má v horní podstav  

odlehčovací a zásobovací otvor, nelze u ní vyhodnotit výbuchový tlak. Vyhodnocování 

proto probíhalo na základ  zrakového vjemu kontrolním pr zorem nikoli na základ  

tlakových zm n jak je tomu u normy. Rozdílem ve zkušebním postupu bylo použití 

jednoho chemického iniciačního zdroje s energií 4,5kJ oproti dv ma s energií 2x5kJ, 

určeným pro normativní za ízení. [17] 

6.1  Zkušebního za ízení VK-100 

 VK-100 je univerzální výbuchová komora pro m ení dolní a horní meze 

výbušnosti plyn , kapalin, prach , hybridních sm sí Ěplyn + prach, kapalina + prachě  

a jejich p ípadnou inertizaci jak plynnými, tak prachovými inertními látkami. Iniciaci je 

možno provád t pomocí kapacitní jiskry, induktivní jiskry, nebo chemickou iniciací.[10] 

6.1.1  Iniciační zdroj 

 Pro iniciaci výbušné sm si v za ízení, byla po dohod  s konzultantem a v souladu 

s návodem k VK-100 a p edpokladem z kapitoly 3.5.1, zvolena vhodná iniciační energie 

4,5 kJ. K vytvo ení iniciačního zdroje posloužila nitrocelulóza znázorn na na Obr. 12  

s obsahem dusíku do 12,6 % vlhčena etanolem zabalena do kokonu ve spo iči tabáku 

Ěkruhový cigaretový papírekě. P ed nasypáním na papírek a zabalením je zapot ebí 

nitrocelulózu rozm lnit, nap íklad p es nerezové drát né kuchyňské sítko. Takto 

upravenou se pak mohlo zabalit do kokonu spolu elektrickým mžikovým palníkem st ední 

odolnosti, jež je zobrazen na Obr. 13. Je krajn  žádoucí, aby kompaktnost kokonu a jeho 

nápln  byla nanejvýš pečliv  dodržována. P i p íprav  iniciačního zdroje je t eba zvlášt  
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dbát na rovnom rném rozmíst ní nitrocelulózy kolem mžikového palníku v kokonu. 

V p ípad  nesprávného umíst ní dochází k relativn  pomalejšímu proho ení nitrocelulózy 

než p i správném. Navíc sm r ší ení plamene výbuchu je tímto omezen do určitého sm ru 

a zkušební sm s není správn  Ědo všech sm r ě iniciována. Dalším požadavkem 

k bezvadné práci iniciačního zdroje je, aby se drátky palníku nedotýkaly mezi sebou. 

V opačném p ípad  totiž zjevn  dojde k selhání zdroje. Energii palníku známe (86 J) a je 

tedy nutné určit, jaké množství nitrocelulózy je t eba do papírku zabalit. Nejprve se musí 

určit hodnoty spalné energie jak nitrocelulózy, tak papírku. Množství nitrocelulózy  

a pot ebných dílčích hodnot určuje následující ada výpočt  pod obrázky.  

 P i dodržení p ípravy a zmín ných podmínek se takto vyrobené iniciační zdroje dají 

považovat za paušalizované. 

  

Obr. 12 – Spo ič tabáku s navážkou nitrocelulózy [8] 

 

Obr. 13 – Elektrický mžikový palník St ední odolnosti [8] 
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Stanovení spalné energie a navážky 

Cigaretový papírek                                                                                 
Nitrocelulóza                                                                                                                                       

 K vytvo ení iniciačního zdroje znázorn ného na Obr. 14 o hodnot  iniciační energie 

4,5 kJ, je pot eba do spo iče tabáku Ěpapírkuě zabalit spolu s mžikovým palníkem i 0,25g 

nitrocelulózy. 

 

Obr. 14 – Iniciační zdroj [Ř] 
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6.1.2  Popis VK – 100 

 Schéma na Obr. 16 zobrazuje výbuchovou komoru VK-100, která je válcového 

tvaru vyrobena z 2 mm nerezové oceli o objemu 0,1 m3
. Na dn  komory je regulovatelná 

elektricky vyh ívaná plotýnka pro kapaliny a čty i miskové rozvi ovače, do kterých je 

p ivád n rozvi ovací vzduch. V polovin  výšky komory jsou umíst ny odnímatelné VN 

elektrody Ěpro kapacitní a induktivní jiskruě a NN elektrody pro chemickou iniciaci.  

V horní části komory je zabudováno míchadlo a po stranách jsou v komo e vy íznuta 

okénka opat ena tvrzeným bezpečnostním sklem. Komora je osázena šesti elektroventily 

pro p ívod a odvod plynu a m ení kyslíku. Horní okraj komory je opat en p írubou  

s rychlo-uzavíratelnými pákovými uzáv ry, do které se vkládá lehce protržitelná papírová 

membrána. Všechny tyto součásti je možno vid t na Obr. 15. Komora je napojená  

na rozvod tlakového vzduchu a ízena dálkov  ovládacím panelem. [10] 

 Obr. 15 – Vnit ek komory VK – 100 
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Obr. 16 – Blokové schéma Výbuchové komory VK – 100 [10]  
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Popis označení blokového schématu  

B1 teplotní čidlo Ěvzduchě 

B2 teplotní čidlo Ěkapalinaě 

B3 teplotní čidlo Ěpovrch plášt ě 

B4 teplotní čidlo Ěvzduchě 

B5 termočlánek plotýnky 

B6 tlakové čidlo 

G kyslíkové čidlo 

Y1 el. ventil - rozvi ovací 

Y2 el. ventil - napoušt ní tlak. vzduchu 

Y3 el. ventil - regulace tlaku 

Y4 el. ventil - kyslíkový obchvat Ěvýstupě 

Y5 el. ventil - napoušt ní ho i. plynu 

Y6 el. ventil - napoušt ní inert. plynu 

Y7 el. ventil - úplná inertizace 

Y8 el. ventil - kyslíkový obchvat Ěvstupě 

Y9 el. ventil - odvod sm si  

M motorek míchadla 

Z1 zp tný ventil - p ívod vzduchu 

Z2 zp tný ventil - kyslíkový obchvat 

R1 mechanický ventil redukce tlaku 

R2-5 mechanicky ovládané ventily výb ru rozvi ovacích trysek   [10]  
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 Ovládací panel na Obr. 17 slouží jako hlavní ovládací prvek, z n jž vykonáváme 

veškeré pokyny a nastavení dle požadavk  m ení. Je propojen s počítačem pomocí CůN 

konektoru, kterým zasílá nam ená data k vyhodnocení.   

Obr. 17 – Ovládaví panel VK -100 

 Součástí zkušebního za ízení je také rozvad č, který zajišťuje napájení komory, 

ovládá zabezpečovací za ízení dve í kopky, do které se výbuchová komora zavírá  

a v p ípadném použití indukčního nebo kapacitního zdroje p epíná mezi t mito volbami. 

Obr. 18 znázorňuje schéma se všemi za ízeními. 

 

Obr. 18 – Schéma zkušebních za ízení 
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6.2  Výchozí poznatky pro m ení 

 V odborné literatu e jsou zkoušky LEL popsány pro r zná zkušební za ízení. 

Obecn  lze íci, že postup všech z nich se shoduje na nalezení dvou sousedících velikostí 

navážek vzorku zkoušeného materiálu, kdy jedna za daných podmínek zkoušky vykazuje 

pozitivní Ěnastal výbuch, dále jen pozitivní výsledek) a druhá p irozen  nižší, negativní 

výsledek Ěnenastal výbuch, dále jen negativní výsledekě. Postup vychází ze základní 

logiky, a tak není na této shod  nic zvláštního.  

 Nap íklad zkušební postup na výbuchovém autoklávu o objemu 20 litr  podle 

literatury [12] je uveden následovn . P ed každou zkouškou je t eba vnit ní část autoklávu 

a zásobníky d kladn  vyčistit od prachu. Zkušební série začíná násobky 10-ti g.m
-3, nap . 

20 nebo 30 g.m
-3. Takto série pokračuje systematickým zvyšováním koncentrace prachové 

sm si prach/vzduch, dokud zkušební vzorek nevybuchne. Následn , experiment pokračuje 

na hodnot  koncentrace prachu nižší o 10 g.m-3
 a koncentrace se dále snižuje, dokud není 

dosaženo negativního výsledku ve t ech po sob  následujících pokusech. Pokud jsou 

zkoumány koncentrace prachu v tší než 100 g.m-3
 nebo 200 g.m

-3
, je nutno, p ehodnotit 

„koncentrační“ kroky na 20 g.m
-3

 nebo 50 g.m
-3

. Za účelem získání p esné hodnoty, by 

zkoušky navážek, kdy nedojde k výbuchu, m ly být opakovány celkem t i krát. [12]  

 Jelikož jsou ale hodnoty LEL námi zvolených materiál  rámcov  známy, je 

vhodn jší zvolit postup m ení od známých hodnot níže. 

 Problematiku vlivu parametr  a vlastností vzork  na pr b h a hlavn  výsledky 

zkoušek ešily p íslušné p edchozí kapitoly. Nutno pouze podotknout, že je velice žádoucí 

vzorky p ipravit do jak nejideáln jšího stavu pro výbuch a v takovém je uchovávat  

po p íprav  a b hem zkoušek. 

6.3  Vlastní pr b h zkoušky 

 P ed započetím zkoušek bylo nutné zkontrolovat správnou propojenost 

jednotlivých za ízení a bezvadný stav jejich komponent.  

 Na laboratorních vahách bylo t eba odm it pot ebnou navážku vzorku dané frakce 

a materiálu. Volba velikosti navážek ve zkušební sérii byla určena v souladu s návodem 

k obsluze VK – 100. Zkoušky jsou provád ny p i r zných navážkách prachu v gramech, 

dokud nejsou nalezeny dv  po sob  jdoucí navážky. Navážka, p i které sm s nereaguje  

a navážka p i které již dochází k iniciaci. Pro každou mez se zkouška opakuje t ikrát  

a za dolní mez je považován aritmetický pr m r t chto t í postupn  nam ených mezí. 
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[10]. Určení, jak velkou navážkou je vhodné začít, bylo nutné posoudit z odborné 

literatury. Hodnoty, ze kterých se vycházelo, jsou i se zdroji jejich p vodu v literatu e 

uvedeny dále v jednotlivých kapitolách i s výsledky m ení. Odm ený vzorek  

se rovnom rn  rozd lil do miskových rozvi ovacích trysek.  

 K NN elektrodám se upevnil iniciační zdroj a ádn  se dotáhl Ěk ídlovými šroubkyě. 

Umístil se tak, aby kokon zdroje byl ve st edu mezi elektrodami a aby se drátky palníku 

nikde jinde, než ve styku konc  drátk  s konci elektrod nedotýkaly. Zabrání se tak tavení 

drátku palníku a špatné funkci iniciačního zdroje. Vliv na výsledky, kdy je kokon umíst n 

sm rem nahoru nebo dol , nebyl podrobn  zkoumán. U tohoto m ení bylo však 

rozhodnuto, aby se umisťoval p i každé dílčí zkoušce stejn , v našem p ípad  dol . 

Zmín ná fakta jsou pom rn  d ležitá na posouzení vjemu, zda vybuchl pouze iniciační 

zdroj, nebo se výbuchu účastnil rovn ž zkoumaný vzorek. Dochází li totiž k prom nnosti 

mezi ustavením nahoru a dol , jsou takovéto zm ny s ohledem na posouzení dosti matoucí.  

 Na horní p írubu komory se p iloží papírová membrána, která se p ichytí skruží  

a skruž se upevní čty mi rychlo-upínacími p ezkami po obvodu. Komora na kolečkovém 

podvozku se zasune do kopky s odvád cím otvorem, jak je zobrazena na Obr. 19. Kopka  

se uzav e dve mi se zabezpečením proti nežádoucímu otev ení b hem zkoušky.  

 

Obr. 19 – Výbuchová komora umíst ná v kopce 
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 Na rozvad či se p epínač zabezpečení dve í p esune do polohy zav eno  

a to se projeví rozsvícením kontrolky tohoto stavu. Takto upravená a ustavená komora se 

vzorkem a iniciačním zdrojem je p ipravena k instrukcím z ovládacího panelu k provedení 

ádné zkoušky.  

 Klíček na ovládacím panelu se p epne do polohy blokování dve í I. Nyní je možné 

na dotykové obrazovce navolit správné nastavení parametr  výbuchu. Nastavení  

se provede stiskem volby Nové měření, v další volb  pak Prach. Dále v menu Nastavení 

rozviřování, po dohod  s konzultantem, volíme nastavení doby rozví ení na hodnotu 160 

ms a doby zpožd ní 60 ms. Následn  potvrdíme volbu a zvolíme Nastavení tlaku  

na hodnotu 7 bar. Z p ívodu tlakového vzduchu se automaticky do tlakové nádoby 

napustí vzduch nad požadovanou hodnotu a redukčním ventilem tlaku v nádob  se ustálen  

tlak v nádob  odpustí na požadovaných 7 bar. Hodnota počáteční teploty se nevolí, ta je 

určena pokojovou teplotou. B hem odpoušt ní m žeme volit další nastavení. Stiskem 

tlačítka další se dostáváme do menu volby druhu iniciace, tady stiskneme volbu DC 

chemická a nastavené hodnoty potvrdíme tlačítkem Start. V moment  kdy je tlak v nádob  

zregulován, se v následné volb  na displeji zp ístupní tlačítko INICIACE s rozvířením  

a jeho zmáčknutím dojde ve výbuchové komo e k iniciaci. 

 Po p íkazu k iniciaci je t eba soust edit se na pr b h v komo e, jež je možné 

sledovat jedním ze dvou pr zor . P i posuzování pozitivního Ěvýbuch za účasti sm siě  

či negativního výsledku Ěvýbuch pouze iniciačního zdrojeě zrakovým vjemem  

se pravd podobn  nelze vyvarovat úvodního nacvičení pozorování chování v komo e  

za r zných stav . 

 P ed zahájením m ení vzork  je tedy žádoucí vyzkoušet nejlépe t ikrát po sob  

výbuch samotného iniciačního zdroje bez navážky prachu. Tak si lze zajistit pom rn  

dobrý vjem z m ení, kdy dojde k negativnímu výsledku. S postupem zkoušení je žádoucí 

si vjem této skutečnosti osv žit tak, že mezi sérii zkoušek znovu za adíme výbuch pouze 

iniciačního zdroje. Toto je vhodné aplikovat p i postupu série m ení k menším zrnitostem. 

Zejména p i nejistot  v určování práv  hodnoty LEL je za azení takového ov ení žádoucí. 

 Po uskutečn ní m ení se na ovládacím panelu zmáčkne Vyhodnotit a dále volbu 

mezi Výbuch neproběhl a Výbuch neproběhl. Poté se do vyhodnocovacího programu 

v počítači odešlou hodnoty m ení. Zde je možné graficky pozorovat teplotní pr b h 

výbuchu a výstupem tohoto programu k uložení záznamu je souborem typu xls.  

Výsledek je tedy možno si zobrazit v b žném programu podporujícím typ souboru xls. 
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 Nedílnou součástí zkušební série bylo d kladné očist ní komory od vybuchlých 

zbytk  prachu po každé zkoušce. Nejrychlejší a nejefektivn jší je provád t očistu 

vysavačem se št tcovou hubicí. Očistit je nutné dno komory, vyčnívající komponenty,  

na nichž se zbytky usazovaly a také svislé st ny komory. Z etelnou pozornost v tomto 

ohledu vyžaduje očista miskových rozši ovacích trysek Ědále jen misekě. Jejich vysávání 

vyžaduje opatrnost, kdy vytvo ením velkého podtlaku na jednu z misek, vlivem 

propojenosti vzduchové soustavy všech misek, m že dojít ke vtažení zbytk  z jiné misky 

do této soustavy. 

 Určení hodnoty LEL probíhalo na základ  zrakového vjemu pr b hu jednotlivých 

m ení a výsledky byly zapisovány do p ipravené tabulky. P ehled t chto tabulek 

s výsledky jednotlivých materiál  a grafy, které z hodnot plynou, najdeme v následující 

kapitole. 

6.4  Nam ené hodnoty a jejich vyhodnocení 

 V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky m ení, které budou 

konfrontovány s dostupnými hodnotami s odborné literatury.  

6.4.1  Hodnoty LEL d evouhelného prachu 

 Jako první se uskutečnila zkušební série se vzorky d evouhelného prachu. Prob hla 

standardn , dle p vodních p edpoklad  a její získané hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8 až 12 

a grafické vyhodnocení je pak znázorn no na obrázku pod tabulkami. 

Tab. 8 – Nam ené hodnoty d ev ného uhlí zrnitosti 90-106 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

90-106 

60 X X X    X 

100 X X ? X X X  X 

130 O      X 

120 X X X    X 

125 ? X X X   O 

127 O      O 

 



49 

 

Tab. 9 – Nam ené hodnoty d ev ného uhlí zrnitosti 75-ř0 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

75-90 

125 ? O     X 

120 O      X 

110 O      X 

100 ? ? O    O 

90 X X X    X 

95 X X X    X 

97 ? X X X   O 

 

Tab. 10 – Nam ené hodnoty d ev ného uhlí zrnitosti 63-75 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

63-75 

100 ? O     X 

90 X O     X 

80 X X X    X 

85 ? ? O    O 

82 X X X    O 
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Tab. 11 – Nam ené hodnoty d ev ného uhlí zrnitosti 40-63 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

40-63 

85 O      X 

80 O      X 

70 O      X 

60 X X X    O 

65 ? O     X 

62 O      O 

 

Tab. 12 – Nam ené hodnoty d ev ného uhlí zrnitosti <40 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

(ano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

<40 

60 ? O     X 

50 X X X    X 

55 ? X X X   O 

57 X X O    O 

6.4.2  Vyhodnocení zkoušky d evouhelného prachu 

 Nyní vypočteme aritmetický pr m r dvou sousedních hodnot z tabulek  

a zaokrouhlíme na celá čísla dol . Získáme tím následující hodnoty v Tab. 13. Z hodnot 

vytvo íme graf, který je znázorn n na Obr. 20. 

Tab. 13 – Výsledné hodnoty LEL d evouhelného prachu 

Velikost částic [μm]  <40 40-63 63-75 75-90 90-106 

LEL [g.m
-1

] 56 61 83 98 126 
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Obr. 20 – Graf závislosti LEL na velikosti částic d ev ného uhlí 

Srovnání 

 Hodnoty dolní meze výbušnosti d evouhelného prachu jsou dostupné pouze v jedné 

ze zkoumaných literatur. Hodnota LEL rovna 60 g.m
-1, jež uvádí literatura [13]  

se nam eným hodnotám p ibližuje p i zrnitosti vzorku cca od 63 μm. 

6.4.3  Hodnoty LEL černouhelného prachu 

 Následn  se uskutečnila zkušební série se vzorky černouhelného prachu. Prob hla 

standardn , dle p vodních p edpoklad  a její získané hodnoty jsou uvedeny  

v Tab. 14 až 18 a grafické vyhodnocení je pak znázorn n na obrázku pod tabulkami. 
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Tab. 14 – Nam ené hodnoty černého uhlí zrnitosti 90-106 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

90-106 

100 O      X 

90 O      X 

80 O      X 

70 X ? X X X  X 

75 X O     O 

72 ? X ? ? X XX O 

 

Tab. 15 – Nam ené hodnoty černého uhlí zrnitosti 75-ř0 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

75-90 

72 X ? O    X 

70 O      X 

60 ? O     X 

50 X X X    X 

55 X X X    O 

57 X O     O 

 

Tab. 16 – Nam ené hodnoty černého uhlí zrnitosti 63-75 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

63-75 

55 O      X 

50 O      X 

40 X X X    X 

45 ? ? O    O 

42 X ? X X X  O 
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Tab. 17 – Nam ené hodnoty černého uhlí zrnitosti 40-63 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

40-63 

42 X X X    O 

50 O      X 

45 ? X ? O   O 

 

Tab. 18 – Nam ené hodnoty černého uhlí zrnitosti <40 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

<40 

50 O      X 

40 X ? O    O 

30 X X X    X 

35 X X X    X 

37 ? X X X   O 

6.4.4  Vyhodnocení zkoušky černouhelného prachu 

 Nyní vypočteme aritmetický pr m r dvou sousedních hodnot z tabulek  

a zaokrouhlíme na celá čísla dol . Získáme tím následující hodnoty v Tab. 19. Z hodnot 

vytvo íme graf, který je znázorn n na Obr. 21.  

 

Tab. 19 – Výsledné hodnoty LEL černouhelného prachu 

Velikost částic [μm]  <40 40-63 63-75 75-90 90-106 

LEL [g.m
-1

] 38 43 43 56 73 
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Obr. 21 – Graf závislosti LEL na velikosti částic černého uhlí 

Srovnání 

 K hodnotám LEL černouhelného prachu se odborná literatura vyjad uje podstatn  

četn ji. Literatury uvádí hodnoty následovn : publikace [13] udává hodnotu 125 g.m-1
,  

této hodnot  by se teoreticky mohly rovnat výsledky v tších zrnitostí, než byly ty z m ení. 

Zdroj [9] udává 50-120 g.m
-1, kterým by se nam ené hodnoty daly celkem dob e 

p ipodobnit. Dále pak k t mto hodnotám p ispívá i publikace [6], která udává 4 a 46 g.m
-1

, 

nižší hodnot  se ty výsledné zdaleka nep ibližují.   

6.4.5  Hodnoty LEL moučného prachu 

 Následn  se uskutečnila zkušební série se vzorky moučného prachu. Prob hla 

standardn , dle p vodních p edpoklad  a její získané hodnoty jsou uvedeny  

v Tab. 20 až 23 a grafické vyhodnocení je pak znázorn no na obrázku pod tabulkami. 
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Tab. 20 – Nam ené hodnoty mouky zrnitosti 90-106 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

90-106 

200 X X X    X 

250 O      X 

240 O      X 

230 ? X X X   X 

235 ? ? X X O  O 

232 X X X    O 

 

Tab. 21 – Nam ené hodnoty mouky zrnitosti 75-ř0 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

75-90 

232 O      X 

230 O      X 

210 O      X 

200 O      X 

190 ? O     X 

180 O      X 

170 X O     X 

160 O      X 

150 ? X ? X X X X 

155 X O     O 

152 ? ? X X X  O 
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Tab. 22 – Nam ené hodnoty mouky zrnitosti 63-75 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

63-75 

152 O      X 

150 O      X 

140 O      X 

130 O      X 

120 O      X 

110 ? O     X 

100 O      O 

90 X X X    X 

95 ? ? X X X  X 

97 ? X X X   O 

 

Tab. 23 – Nam ené hodnoty mouky zrnitosti 40-63 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

40-63 

97 O      X 

90 O      X 

80 O      X 

70 ? X ? X X X O 

75 X O     X 

72 ? O     O 

6.4.6  Vyhodnocení zkoušky moučného prachu 

 Nyní vypočteme aritmetický pr m r dvou sousedních hodnot z tabulek  

a zaokrouhlíme na celá čísla dol . Získáme tím následující hodnoty v Tab. 24. Z hodnot 

vytvo íme graf, který je znázorn n na Obr. 22. 
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Tab. 24 – Výsledné hodnoty LEL moučného prachu 

Velikost částic [μm]  40-63 63-75 75-90 90-106 

LEL [g.m
-1

] 71 98 153 233 

 

 

Obr. 22 – Graf závislosti LEL na velikosti částic mouky 

Srovnání 

 Lze si všimnout, že chybí hodnota vzorku zrnitosti <40 μm. Této frakce nebylo 

možno v reálném čase p ipravit dostatek a tak byla ze zkoušek vynechána.  

Ostatní výsledky m ení v porovnání s literaturou [13], která udává 60 g.m
-1

 se liší jen 

nepatrn . Publikace [9] uvádí hodnotu 1Ř-60 g.m
-1, což nam eným hodnotám  

již neodpovídá ani ádov . Hodnota v publikaci [6] rovna 38 a 190 g.m
-1

, by se naopak 

k nam eným hodnotám mohla dob e p ipodobnit, trend se jeví jako tém  shodný. 

6.4.7  Hodnoty LEL kvasnicového prachu 

 Následn  se uskutečnila zkušební série se vzorky černouhelného prachu. Prob hla 

standardn , dle p vodních p edpoklad  a její získané hodnoty jsou uvedeny  

v Tab. 25 až 2ř a grafické vyhodnocení je pak znázorn n na obrázku pod tabulkami. 
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Tab. 25 – Nam ené hodnoty kvasnic zrnitosti 90-106 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

90-106 

120 X X X    X 

150 O      X 

140 O      X 

130 ? X X X   X 

135 X X X    O 

137 X ? O    O 

Tab. 26 – Nam ené hodnoty kvasnic zrnitosti 75-ř0 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

75-90 

135 O      X 

130 O      X 

120 O      X 

110 ? O     O 

100 X X X    X 

105 ? ? X X X  X 

107 X X X    O 

Tab. 27 – Nam ené hodnoty kvasnic zrnitosti 63-75 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

63-75 

107 O      X 

100 O      X 

90 X ? X X X  X 

95 X X X    O 

97 X O     O 
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Tab. 28 – Nam ené hodnoty kvasnic zrnitosti 40-63 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

40-63 

95 O      X 

90 O      X 

80 ? X X X   X 

85 O      O 

82 X ? X X X  O 

Tab. 29 – Nam ené hodnoty kvasnic zrnitosti <40 μm 

Velikost 

částic 

[μm] 

Koncentrace 

[g.m
-1

] 

M ení výbuchu č. 

Ěano = O, ne = X, neurčeno = ?ě 

Sousední 

hodnoty 

LEL 1 2 3 4 5 6 

<40 

82 O      X 

80 O      X 

70 ? O     O 

60 X X X    X 

65 ? X X X   X 

67 X X X    O 

6.4.8  Vyhodnocení zkoušky kvasnicového prachu 

 Nyní vypočteme aritmetický pr m r dvou sousedních hodnot z tabulek  

a zaokrouhlíme na celá čísla dol . Získáme tím následující hodnoty v Tab. 30. Z hodnot 

vytvo íme graf, který je znázorn n na Obr. 23 

Tab. 30 – Výsledné hodnoty LEL kvasnicového prachu 

Velikost částic [μm]  <40 40-63 63-75 75-90 90-106 

LEL [g.m
-1

] 68 83 96 108 136 
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Obr. 23 – Graf závislosti LEL na velikosti částic kvasnic 

Srovnání 

 Porovnáním nam ených hodnot s 60-ti g.m
-1

, které jsou uvedeny na webu [21] 

zjistíme nevelkou odlišnost v oblasti <40 μm. Druhá hodnota 46 g.m
-1

 udávaná literaturou 

[6] by se potenciáln  dala p ipodobnit nam eným hodnotám u nejmenší frakce.  

6.5  Dílčí záv r 

 Z hodnocení jednotlivých m ení a porovnání jejich výsledk  s hodnotami 

udávanými v odborné literatu e m žeme usoudit, že nam ené hodnoty se neliší 

diametráln . N které výsledky dokonce vykazovaly tém  totožný trend s hodnotami 

v literatu e. Souhrnný p ehled výsledk  udává graf na Obr. 24. Rozdíly v hodnotách 

uvedených v literatu e a t ch, které byly získány zkouškou, mohou být zap íčin ny mnoha 

faktory. V prvé ad  jsou to vlivy rozdílných vstupních parametr  pro m ení, jako je 

počáteční teplota, doba rozví ení, doba zpožd ní, rozvi ovací tlak, iniciační energie a další. 

Odlišné kombinace nastavení t chto hodnot pak v menší či dokonce markantní mí e 

ovlivňují rozdílnost výsledk  m ení vzork  byť totožných parametr . V neposlední ad  

pak odlišnosti hodnot m ení zp sobují rozdílné parametry a vlastnosti vzorku stejného 
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druhu materiálu. Rozhodujícími vlivy jsou nap íklad vlhkost, obsah r zných p ím sí, 

prchavých a inertních látek a samoz ejm  i p edm tná velikost částic. 

 Pr b h zkoušky zabral vzhledem k počtu m ení velkou část celé doby strávené 

v laborato i. Pom rn  žádoucí je pak neztrácet koncentraci stereotypem postupu  

p i zkouškách, jelikož je d ležité pečliv  posoudit pr b h výbuchu každého m ení. 

P edejde se tak nutnému opakování m ení. 

 

Obr. 24 – Graf závislosti LEL na zrnitosti zkoušených materiál  
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Záv r 
 Zám rem této diplomové práce bylo prozkoumat vliv velikosti částic na dolní mez 

výbušnosti prachu v rozví eném stavu. M ení této podstatné požárn  technické 

charakteristiky prob hlo ve výbuchové komo e VK – 100. Pro účely m ení byly vybrány 

vzorky čty  r zných materiál  s ohledem na jejich časté zastoupení v praxi a vhodnou 

zpracovatelnost, vlastnosti a charakteristiky. Jsou jimi komodity jako černouhelný prach, 

d ev né uhlí, pšeničná mouka a krmné kvasnice.  

 Po vytipování a nastudování p íslušné odborné literatury se do úvodních kapitol 

uvedly základní poznatky o výbuchu, jeho vlastnostech a činitelích, které jej ovlivňují. 

Vysv tleny jsou i teoretické poznatky o prachových dispersích rovn ž s jejich vlastnostmi 

a charakteristikami. Z teoretických poznatk  vychází i popis požadavk  na vzorky 

vzhledem k jejich granulometrickému stavu a zmín ny byly i metody a požadavky  

na úpravy vzork . 

 D íve než bylo možné p istoupit k vlastnímu m ení, musely vzorky projít t mito 

úpravami. D ev né uhlí se nejprve muselo nadrtit, pak už všechny vzorky absolvovaly 

mletí a p esušování. Následn  prošly nejsložit jším a časov  nejnáročn jším procesem,  

tj. sítováním. Studované p íslušné literatury neobsahují p ímé procesy pro získání zaručen  

čistých frakcí určitých zrnitostí. Bylo tedy nutné sestavit vhodný postup tak, aby vzorky 

jednotlivých zrnitostí p esn  vykazovaly požadované parametry. K tomu posloužily 

základní poznatky metodiky t íd ní a zkoušky sítové analýzy. S t mito základy  

se pak sestavil algoritmus krok  nutných dosažení cíle. Tím byly vzorky rozd leny na 

frakce požadovaných zrnitostí. Ze t í zrnitostí každého materiálu pak byla provedena 

zkouška stanovení sypné hustoty. 

 Seznámení se zkušebním za ízením prob hlo praktickou ukázkou, kterou p edvedl 

konzultant této diplomové práce. Bylo nutné prostudovat návod a bezpečnostní pokyny, 

jakož i podmínky práce v laborato ích. Jelikož se jednalo o zkoušku vyhodnocovanou  

na základ  zrakového vjemu, bylo zprvu pom rn  pracné naučit se rozpoznat pozitivní 

výsledek zkoušky od negativního. Vyžadovalo to provedení n kolika m ení na nečisto.  

 Výsledky již relevantních m ení byly zaznamenávány do tabulek hodnot 

jednotlivých zrnitostí s verdiktem, zda došlo či nedošlo k výbuchu sm si. P ípadn  pokud 

nebyl výsledek dostatečn  jednoznačný, uvedl se neurčitý verdikt a zkouška dané navážky 

se opakovala. V záv ru každé zkušební série jednotlivých materiál  byly vyhodnoceny 

hodnoty dolní meze výbušnosti p íslušných velikostí frakcí a tyto zapsány do společné 

tabulky. Z ní byl vytvo en graf znázorňující výsledné hodnoty vlivu zrnitosti na dolní mezi 
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výbušnosti daného materiálu. Výsledky jsou dále zkonfrontovány s p íslušnými hodnotami 

z odborné literatury. Následn  pak v dílčím záv ru uvedený graf znázorňuje výsledky 

všech materiál  společn . Shrnutí se rovn ž zaobírá výčtem v tšiny vliv , které mohly 

zap íčinit rozdílnost výsledk  oproti zdroj m z literatury. 
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