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Anotace 

 
JÁNSKÁ, Miloslava. Vliv proudění na maximální výbuchové parametry. Ostrava, 2013. 

Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

 

Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivem turbulence na maximální výbuchové 

parametry hořlavé kapaliny, jmenovitě technického lihu. Teoretická část se zabývá 

objasněním pojmů a podává základní informace o teorii hoření, výbuchu, hořlavých látkách, 

mezích výbuchu a faktorech ovlivňujících výbuchové parametry. V teoretické části je také 

náhled na problém proudění a turbulence. V další části je pak popisován přístroj VA 250 a 

postup měření zkoumání vlivu turbulence na maximální výbuchové parametry technického 

lihu.   

 

Klíčová slova: turbulence, výbuchový autokláv, VA 250, maximální výbuchové parametry, 

technický líh. 

Anotation 

JÁNSKÁ, Miloslava. Influence of Flow on Maximum Explosion Characteristics. Ostrava, 2013. Diploma 

thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

This diploma thesis deals with examination of turbulence’s dependence on maximal explosion 

parameters of flammable liquids, namely technical alkohol. Theoretical part deals with 

explanation of terms and oves us the basic informations about theory of burning, explosion, 

flammables, explosion limits and factors influencing explosing parameters. In theoretical part, 

there is also a view on flow and turbulence issue. Next part describes device VA 250 and the 

measurement procedure of examining influece of turbulence on maximal explosion limits of 

technical alcohol. 

Keywords: turbulence, explosion autoclave, VA 250, maximal explosion parameters,  

technical alcohol. 
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Rešerše literatury 

 Teoretická východiska ohledně výbuchu a hoření jsem sháněla především ve skriptech 

edice SPBI. Či ve skriptech s tématikou bezpečnostního inženýrství. Další dodatečné 

informace a obecné přehledy mi poskytly české internetové zdroje se zaměřením na 

protivýbuchovou prevenci, kde jsou jednotlivé pojmy krátce objasněny. Spíše než obsahově 

mi posloužili jako rozcestník pro hledání dalších zdrojů informací.  Dobře zpracované 

informace mi poskytli také diplomové, či bakalářské práce jiných studentů. Údaje o hořlavých 

látkách jsem hledala v bezpečnostních listech, ve volně přístupných katalozích látek a ve 

fyzikálně- chemických tabulkách.  

 K získání informací o proudění a turbulenci obecně mi posloužila skripta a učební 

texty vysokých škol. Podrobnější informace o vlivu turbulence na maximální výbuchové 

parametry a popis konkrétního experimentu zabývajícího se vlivem turbulence jsem pak 

získala v anglické literatuře. Pro tuto práci jsem používala stejný zkušební přístroj jako pro 

svou bakalářskou práci, proto jsem se jí inspirovala.
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1. Úvod 

 
 Vliv turbulence na průběh výbuchu je obvykle zkoumán především ve vztahu 

k výbuchům prachů, pracho-vzdušných či hybridních směsí. Vliv turbulence u výbuchu plynů 

a par je však také nezanedbatelný.  

 Problematika výbuchu mě zajímá, protože při měření průběhu výbuchu se jedná o 

praktické zkoumání. Měření v laboratorních podmínkách nebo podmínkách jim blízkým. 

Vychází se samozřejmě z prověřených teoretických východisek, ale měření je čistě praxe, 

která nám dává možnost nahlédnout na problematiku výbuchu z jiného pohledu. Tím, že jsme 

přítomni zkoušce, staráme se o výběr a přípravu vzorků a následujeme vhodné postupy 

měření, se učíme přenášet teorii do praxe. 

 Výbuchy par a plynů představují velké nebezpečí především pro průmyslová zařízení. 

Zkoumání výbuchových charakteristik plynů a par hořlavých kapalin pomáhá určovat jejich 

nebezpečí a jsme díky tomu schopni navrhovat vhodná preventivní opatření. 

 V první části mé práce jsou nastíněna teoretická východiska zabývající se 

problematikou hoření, výbuchu, faktorů ovlivňujících výbuch.  

 Má práce se zaměřuje na zkoumání vlivu turbulence na maximální výbuchové 

parametry technického lihu. Z toho důvodu jsou v práci podrobněji rozebrány hořlavé 

kapaliny. Další částí teorie jsou poznatky o proudění a turbulenci.  

 V aplikační části je popsáno měřící zařízení VA 250, na kterém měření probíhalo. 

Princip měření maximálních výbuchových parametrů a postup měření. V další části jsou 

uvedeny výsledky měření a poznatky učiněné při měření. 

 

 

  

  



2 
 

2. Termíny a definice 

 
Hoření 

Fyzikálně - chemická oxidačně redukční reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou 

rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Jedná se o reakci exotermickou. 

(metodika…)  

Výbuch 

Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem 

obou těchto veličin současně. 

Hořlavá látka  

Látka ve formě plynu, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi, která, pokud dojde k iniciaci, 

může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem (nejčastěji se vzduchem).  

Oxidační prostředek  

 Je látka, která při chemické reakci odevzdává kyslík a umožňuje tak reakci.  

Iniciace  

Počáteční energetický podnět dodaný výbušné směsi. 

Výbuchové charakteristiky 

Představují hodnoty výbuchového tlaku pvýb, výbuchového času Tvýb a brizance (nárůst tlaku 

za časovou jednotku), které se dosáhnou při výbuchu zkoušené látky ve směsi se vzduchem. 

Maximální výbuchové parametry 

Maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max a 

kubická konstanta Kg resp. Ks jsou měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi. 

Maximální výbuchový tlak pmax  

Maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených 

podmínek zkoušky (při optimální koncentraci směsi).  
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Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max  

Maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v 

rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených podmínek. 

Rozsah výbušnosti  

Rozsah koncentrace hořlavé látky a oxidačního prostředku (nejčastěji vzdušný kyslík), při 

kterém může nastat výbuch.  

Meze výbušnosti  

Meze rozsahu výbušnosti. LEL – spodní mez výbušnosti, UEL – horní mez výbušnosti. 

Teplota vzplanutí 

Nejnižší teplota, při které hořlavá látka za normálního tlaku vyvine tolik hořlavých par, že 

tyto ve směsi se vzduchem při krátkodobém přiblížení přesně definovaného otevřeného 

plaménku krátce vzplanou, ale dále nehoří. 

Teplota vznícení 

Nejnižší teplota, při které se za definovaných zkušebních podmínek hořlavá látka ve směsi se 

vzduchem sama bez iniciace vznítí. Jako vznícení se označuje začátek chemické reakce směsi 

plynu nebo páry se vzduchem za objevení otevřeného plamene. 

Teplota hoření 

Nejnižší teplota hořlavé látky, při níž se tvoří tolik hořlavých par, že se tyto páry při přiblížení 

otevřeného plaménku vznítí a samy dále hoří. 

Tenze par 

Tenze par (neboli tlak sytých, případně nasycených par) je tlak v jednosložkovém systému, 

kdy je za dané teploty v rovnováze fáze plynná s fází kapalnou nebo pevnou. 
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3. Výbuch 

3.1 Hoření  

 

  Hoření je složitý proces, založený na fyzikálně-chemických přeměnách. Jedná se o 

reakční děj, při kterém dochází k uvolňování tepla a světla. K jeho vzniku jsou zapotřebí 

vhodné podmínky. Tyto vhodné podmínky popisuje trojúhelník hoření.  

 Aby došlo k hoření, je tedy zapotřebí vznik hořlavého souboru – což je spojení hořlavé 

látky a oxidačního prostředku. Tento hořlavý soubor je posléze iniciován dostatečným 

množstvím energie a vysokou teplotou – iniciační energií. 

 

Obrázek 1 Trojúhelník hoření 

Hoření můžeme dělit na spalování a požár. Spalování je proces, kdy je pomocí hoření 

získáno teplo, energie či chemické produkty. Spalování je tedy kontrolované hoření, kdy je 

regulováno dodávání hořlavin a okysličovadla do prostoru ve kterém očekáváme reakci. Požár 

je na rozdíl od spalování nekontrolované hoření. Většinou se jedná o havarijní a nežádoucí 

stav.[2] 

3.1.1 Hořlavé látky  

 

Látky obecně dělíme dle jejich skupenství na látky pevné, kapalné a plynné. Každá 

látka je popisována svými vlastnostmi, kromě skupenství také tvarem, hmotností, energií, 

elektrickým nábojem atd. Teorie látek je jistě velice zajímavá, ale pro účely této práce nám 
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postačí připomenout si jiné vlastnosti. Především hořlavost. Hořlavé látky jsou, jak už bylo 

výše uvedeno jednou ze základních podmínek hoření a tím pádem i výbuchu.  

Látky můžeme dle hořlavosti dělit do tří skupin, a to na látky nehořlavé, látky nesnadno 

hořlavé a látky hořlavé. 

- Látky nehořlavé jsou takové látky, které působením ohně nebo vysoké teploty za 

normálního tlaku nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí. Jedná se o většinu anorganických 

látek jako je písek, hlína apod.  

- Látky nesnadno hořlavé jsou potom takové látky, které působením vysoké teploty za 

normálního tlaku jen nesnadno hoří, doutnají nebo uhelnatí a po odstranění tepelného 

zdroje dále již nehoří ani nedoutnají. Za látky nesnadno hořlavé považujeme některé 

plastické látky jako polyvinylchlorid.  

- Látky hořlavé jsou většinou organické látky. Tyto látky na rozdíl od nehořlavých a 

nesnadno hořlavých vlivem působení ohně nebo vysoké teploty hoří či doutnají a po 

odstranění tepelného zdroje dále nepřetržitě hoří nebo doutnají. 

Látky také rozlišujeme podle toho, zda jde o látky chemicky čisté, či směsi. Chemicky 

čisté látky jsou pro nás vhodnější při sestavování chemických rovnic. Pomocí nich jsme 

schopni celkem přesně vypočítat, jaké produkty a v jakém množství vzniknou z hoření 

výchozích látek. Tyto rovnice také slouží jako základ pro různé stechiometrické výpočty. [3] 

3.1.2 Kyslík, oxidační prostředek 

 

Oxidační prostředek je látka, která podporuje hoření. Dodává totiž hořlavému souboru 

kyslík potřebný pro reakci. Nejčastějším oxidačním prostředkem je vzdušný kyslík. 

Nejcharakterističtější vlastností kyslíku je totiž jeho schopnost slučovat se s většinou prvků za 

vývoje tepla a světla. [2] 

Vzdušný kyslík je součástí naší atmosféry. Je tedy prakticky všudypřítomný. Vzduch 

obsahuje 21% kyslíku. Další kyslík ale může být uvolňován při hoření z hořících látek (např. 

dusičnan sodný). Kyslík je bezbarvý, plynný prvek bez chuti a zápachu. 
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3.1.3 Hořlavý soubor 

 

Hořlavý soubor je sloučení hořlavé látky a oxidačního prostředku. Uvažujme 

hořlavinu, která je vystavena teplotám blízkým teplotě vypařování této látky. Tato tepelná 

energie zahřívá hořlavou látku, ta se začne vypařovat, tedy uvolňuje hořlavé páry a plyny. 

Uvolněné plyny a páry se pomíchají se vzduchem – vytvoří se hořlavý soubor. 

3.1.4 Iniciační energie 

 

Je energie potřebná k přípravě hořlavé látky a k aktivaci hořlavého souboru. Iniciační 

energii tedy vytváří iniciační zdroj, který uvolňuje energii ve formě tepla. Po požáru či 

výbuchu bývá nejsložitější zjistit právě příčinu vzniku iniciační energie. Samotných 

iniciačních zdrojů je ale poměrně málo a existuje jejich přehled. Uvedu některé příklady 

iniciačních zdrojů: horké povrchy, plameny, horké plyny, žhavé částice, mechanicky 

vznikající jiskry, elektrická zařízení (el. jiskry), statická elektřina, úder blesku, ionizující 

záření a další. V tabulce je seznam nejčastějších zdrojů zapálení s příslušnými teplotami. [2] 

Tabulka 1 nejčastější zdroje zapálení 

Zdroj zapálení Teplota [°C] 

Hořící svíčka 650 – 950 

Hořící zápalka 740 – 800 

Cigareta 228 – 750 

Hořící papír 800 – 850 

Plamen zapalovače 650 – 860 

žárovka 70 - 120 

 

Je nutno podotknout, že každá látka potřebuje jiné množství energie. Toto minimální 

množství iniciační energie je jedním z technicko – bezpečnostních parametrů. 

3.2 Výbuch 

 

 Od hoření však také můžeme oddělit výbuch, budeme-li nahlížet na problematiku 

hoření z pohledu makrostruktury. Výbuch je fyzikálně-chemický, případně pouze fyzikální 

jev především spojený s uvolněním velkého množství energie. 

 Jev výbuchu hořlavé látky je komplikovanější než hoření a je zapotřebí do podmínek 

jeho vzniku přidat další faktory. Jsou dva – první podmínkou je smíchání hořlaviny se 

vzduchem v mezích výbušnosti a druhý je určité prostorové ohraničení této směsi. [1] 
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Známe tři základní druhy výbuchů. Tepelný výbuch, explozivní hoření (deflagrace) a 

detonaci. 

 Tepelný výbuch začíná obvykle relativně pomalou chemickou exotermickou reakcí. 

Jestliže teplo, které při reakci vzniká je větší než teplo, které je ze systému odváděno, dochází 

ke zvýšení teploty systému a k urychlení chemické reakce. Chemická reakce se postupně 

zvyšuje se zvyšující se teplotou. Závislost rychlosti reakce na teplotě je exponenciální. Při 

stále se zvyšující teplotě může pak tento děj vyústit až do prudké exploze.  

 Explozivní hoření se vyznačuje existencí reakčního pásma, které se pohybuje 

systémem rychlostí několika mm.s-1 nebo vyšší až například rychlostí řádově 100 m.s-1. 

Rychlost šíření reakčního pásma je však vždy užší než rychlost zvuku v daném prostředí. 

 Detonace je děj, při kterém se úzké reakční pásmo pohybuje systémem rychlostí vždy 

větší, než je rychlost zvuku v daném prostředí. Rychlost tohoto pásma, nazývaná detonační 

rychlost, dosahuje hodnot cca 900 – 9000 m.s-1. Detonace je vždy doprovázena vznikem 

rázové vlny, která se šíří od místa detonace do okolí. [6] 

(novotný) 

3.3 Výbuchová křivka 

 

Jedná se o grafický popis průběhu narůstání tlaku při výbuchu v závislosti na čase. 

K výbuchu dochází ve chvíli, kdy jsou přítomny všechny členy potřebné k zahoření. Tedy 

hořlavá látka, oxidační prostředek a iniciační energie. Ve chvíli, kdy dojde k iniciaci 

hořlavého souboru, dochází k exotermické reakci – hoření. Teplo vzniklé touto reakcí však 

není dostatečně odváděno. To se v uzavřeném prostoru projeví tím, že začne narůstat tlak 

v prostoru. [2] 
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Obrázek 2 Výbuchová křivka 

3.3.1 Popis křivky 

 

Bod A je bodem iniciace, v bodě A je hodnota tlaku považována za výchozí – většinou 

atmosférický tlak. Doba, která uběhne mezi bodem A a B označená jako ti, výb je doba při které 

se tvoří výbušná směs. Bod B je pak bod, kdy začíná narůstat tlak. Zvyšuje se teplota a 

reakční rychlost. Tato výbuchová rychlost narůstá až do bodu C kdy dosahuje nejvyšší 

hodnoty. Mezi body C a D dochází vlivem úbytku reakčních složek k pozvolnému snižování 

výbuchového tlaku. Tato rychlost je v bodě D nulová. Do této doby však stále stoupají 

hodnoty tlaku samotného. Až od bodu D klesá tlak, snižuje se teplota spalin a kondenzace par.  

 Nejdůležitějšími body křivky je pro nás tedy bod C a D. Tlak v bodě D nazýváme 

maximální výbuchový tlak a značíme ho pvýb. Bod C je inflexním bodem křivky. V tomto 

bodě je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Velikost nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje 

směrnice tečny v inflexním bodě C:  
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Kde: výraz (dp/dt)výb vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o 

koncentraci cx v uzavřeném objemu velikosti V. [2] 

3.4 Výbuchové charakteristiky 

 

Tvar výbuchové křivky se však může velmi výrazně měnit. S tím samozřejmě i 

hodnoty výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Tyto změny jsou závislé 

na koncentraci výbušné směsi. Nejvyšších hodnot  Pvýb a (dp/dt)výb je dosaženo při optimální 

koncentraci copt. Tyto hodnoty pak nazýváme maximální výbuchový tlak Pmax a maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max. [2] 

3.5 Meze výbušnosti 

 

Výbuchový tlak i rychlost jeho narůstání se zvyšováním nebo snižováním koncentrace 

copt snižují až k mezím výbušnosti LEL a UEL. Všechny hořlavé látky jsou ve směsi se 

vzduchem zapalitelné jen uvnitř oblasti výbušnosti. Pokud je koncentrace pod dolní mezí 

výbušnosti LEL, není tato směs ani výbušná, ani hořlavá. Pokud je koncentrace směsi nad 

horní mezí výbušnosti UEL, je směs hořlavá jen za přístupu vzduchu, ale snadno se může stát 

výbušnou po odpovídajícím zředění se vzduchem. 

U plynných soustav se obvykle uvádí koncentrace hořlaviny v objemových procentech [% 

obj] někdy i v [g.m-3]. U plynných systémů existují též meze detonace, které vymezují oblast 

koncentrací hořlaviny v okysličovadle, ve které je systém schopen detonovat. Tato oblast 

detonace je užší než oblast, ve které probíhá explozivní hoření. 

 Meze výbušnosti se v různých literaturách liší. Může na to mít vliv mnoho faktorů. 

Nejčastěji však teplota, při které se zkoumání mezí výbušností provádí. Proto se v praxi 

obvykle k naměřeným mezím výbušnosti dodatečně přidává bezpečnostní faktor 0,5. Vzniká 

tím bod označený jako bezpečná spodní mez výbušnosti. 

 Rozsah mezí výbušnosti ovlivňuje několik faktorů, jako je počáteční teplota. Se 

zvyšující se počáteční teplotou klesá LEL o 6 – 8% na 100K (v rozmezí 100 – 400 
O
C) a UEL 
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stoupá asi o 8% na 100
 O

C. Vliv má také počáteční tlak, zvýšený iniciační tlak ovlivňuje 

především hodnoty UEL. [6] 

                    

Obrázek 3 Vliv teploty a tlaku na meze výbušnosti [6] 

 

 Meze výbušnosti samozřejmě ovlivňuje plynná atmosféra, ve které se hořlavá látka 

nachází. Hořlavá látka v atmosféře složené převážně z inertních látek bude mít rozsah 

výbušnosti jiný, než látka vystavena normálním podmínkám – tedy vzdušné atmosféře.  

 Podle mezí výbušnosti jsme schopni určit, zda se prostředí, ve kterém se nachází 

zkoumané látky, dá považovat za prostředí s nebezpečím výbuchu. Podle tohoto určení 

můžeme reagovat na možné nebezpečí preventivními zařízeními protivýbuchové ochrany.[6] 

3.6 Faktory ovlivňující výbuch 

 

K tomu, aby došlo k výbuchu, jsou zapotřebí výše uvedené podmínky. Existují ale 

vlivy, které mohou výbuch a výbuchové charakteristiky ovlivnit. Faktory bychom mohli 

rozdělit na počáteční vlivy, vlivy hořlaviny, vlivy prostoru a vlivy prostředí a další.   

Počáteční vlivy jako jsou tlak, teplota, iniciační energie, obsah kyslíku a turbulence 

směsi většinou výrazně zvyšují maximální výbuchové charakteristiky.[2] 
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Počáteční tlak v okamžiku iniciace – S rostoucím počátečním tlakem se maximální 

výbuchový tlak pmax a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku zvyšují. Snížení tlaku 

naopak tyto parametry snižuje.  

 

Obrázek 4 Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry 

Počáteční teplota – zvýšení teploty při iniciaci – Reakční rychlost s teplotou roste, 

protože není „potřeba“ odevzdávat tolik tepelné energie k přípravě (prohřátí) hořlavé směsi.    

Počáteční teplota ovlivňuje také minimální iniciační energii a limitní obsah kyslíku.  

Vliv kyslíku v oxidační atmosféře – Obsah kyslíku má vliv na maximální výbuchové 

parametry. Větší koncentrace kyslíku znamená větší prudkost výbuchu. Se snižujícím se 

obsahem kyslíku se maximální výbuchové parametry snižují až k tzv. limitnímu obsahu 

kyslíku (LOC). Při poklesu obsahu kyslíku pod tento limitní obsah nemůže již k výbuchu 

dojít. Limitní mez je závislá na druhu hořlaviny a také na druhu plynu, kterým kyslík 

nahradíme.   

Iniciační energie – intenzita iniciační energie má znační vliv na rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Vliv má také umístění iniciačního zdroje. Tento vliv je způsoben 

tepelnými ztrátami do stěn systému. Je-li iniciace uskutečněna uprostřed systému, jsou tepelné 

ztráty menší, než když je iniciace provedena u stěny systému. [2] 
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Obrázek 5 Graf závislosti umístění iniciačního zdroje [6] 

Stav pohybu směsi (turbulence) – s rostoucí turbulencí se výbušnost zvyšuje, 

zejména podstatně roste brizance. Vliv proudění na maximální výbuchové parametry je 

podrobněji rozepsán v kapitole 3. 

Další vlivy, které působí na výbuch, bychom mohli nazvat jako vlivy hořlaviny. Jsou to 

vlastnosti samotné hořlavé látky. U prachů posuzujeme vlastnosti, jako jsou: velikost částic, 

vlhkost prachu, a zda je prach součástí nějaké hybridní směsi. U hořlavých kapalin, par a 

plynů se odkazujeme na jejich PTCH. Dále je potřeba rozlišit zda k výbuchu dojde 

v uzavřeném prostoru, či v prostoru otevřeném, nebo v prostoru částečně otevřeném. Vliv má 

také nádoba, nebo spíše tvar prostoru, ve kterém k výbuchu dochází. [2] 

Velikost a tvar nádoby – Nádoby dělíme na kubické, podlouhlé a potrubí. Potrubí je 

taková nádoba, kde její délka mnohonásobně překračuje průměr. Kubickou nádobu 

definujeme tak, že její délka l je menší, nebo rovna dvěma průměrům. U kubických nádob se 

nemění maximální výbuchový tlak, ale mění se rychlost jeho narůstání. Ta s rostoucím 

objemem klesá. Tuto závislost popisuje kubický zákon:  
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Kde:  (dp/dt)max - je maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s
-1

 nebo v 

bar.s-1.  

V – je objem nádoby v m
3 
 

K – je kubická konstanta pro plyny resp. pro prachy v MPa.m.s
-1

 nebo v bar.s
-1

.  

Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se kubická konstanta označuje KG a má 

rozměr MPa.m.s-1.Kubická konstanta prachovzduchových směsí se pak označuje Kst. 

Kubický zákon je však aplikovatelný pouze v případě kubických nádob. U nádob podlouhlých 

a u potrubí tento zákon neplatí. S jejich rostoucí délkou se maximální výbuchové parametry 

zvyšují. [2]  

Spojené nádoby - V případě, kdy jsou nádoby spojené potrubím, se může výbuch 

přenést potrubím z jedné nádoby do druhé. [2]  
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4. Hořlavé kapaliny 

 
 Za hořlavé kapaliny se považují chemické látky nebo jejich směsi s definovaným 

bodem vzplanutí, které jsou při teplotách výskytu kapalné, a lze u nich stanovit bod hoření.  

4.1  Technicko – bezpečnostní parametry 

 

Jedná se o vlastnosti, které látky vykazují při definovaných zkouškách. Tyto vlastnosti 

slouží k posuzování nebezpečí hořlavých látek a slouží mimo jiné k jejich zatřiďování do 

skupin či tříd. Jedná se o tyto vlastnosti: teplota vzplanutí, teplota hoření, teplota vznícení, 

oblast výbušnosti, teplota samovznícení, teplota žhnutí, výhřevnost, rychlost odhořívání, 

teplota tání a varu, rychlost šíření plamene, mezní experimentální bezpečná spára (MEBS). 

Hořlavé kapaliny se třídí podle bodu vzplanutí do čtyř tříd nebezpečnosti a podle teploty 

vznícení do šesti teplotních tříd.[3] 

Tabulka 2 Třídy nebezpečnosti 

 

Tabulka 3 Teplotní třídy 

Teplotní třída Teplota vznícení ve °C 

T1 Nad 450 

T2 300 – 450 

T3 200 – 300 

T4 135 – 200 

T5 100 – 135 

T6 85 – 100 

4.2  Výbušné plynné směsi  

 

 Výbušné plynné směsi vznikají buď smíšením hořlavých plynů se vzduchem nebo 

odpařováním kapalin a mísením par těchto látek se vzduchem, či s jinou oxidační atmosférou. 

Výbušné směsi mohou vznikat při únicích plynů pod tlakem. Pak rozdělujeme rychlost úniku 

na pomalý a rychlý únik. Při rychlém úniku stlačeného plynu vzniká obvykle silná turbulence 
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a vznik výbušné koncentrace nastává velmi rychle. K takovému úniku může dojít například 

při porušení tlakového potrubí. Oproti tomu při pomalém úniku, ke kterému může dojít 

například vznikem netěsností armatur, vzniká výbušná koncentrace postupně – pomaleji.  

4.2.1 Vznik výbušných směsí odpařováním hořlavin 

 

 Výbušné směsi odpařením kapalných hořlavin vznikají tehdy, když tenze par 

hořlaviny v okolní atmosféře je taková, že se dosáhne výbušné koncentrace. Z tohoto hlediska 

se rozlišují u hořlavých kapalin též teplotní meze výbušnosti. Při spodní teplotní mezi 

výbušnosti dosahuje tenze par takové hodnoty, že koncentrace par dosáhne spodní meze 

výbušnosti LEL. Při horní teplotní mezi výbušnosti má tenze par takovou hodnotu, že je 

dosaženo horní meze výbušnosti UEL [6] 

 

Obrázek 6 Závislost tenze páry ethanolu na teplotě 

 Graf popisuje závislost tenze páry etanolu na teplotě. V oblasti A nemůže dojít ani 

k výbuchu, ani k hoření, protože koncentrace etanolu leží pod spodní hranici výbušnosti. V 

oblasti B je látka výbušná. Platí to i pro bod X ačkoliv leží za horní teplotní mezí. 
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K takovému výbuchu může dojít například v případě, kdy ještě není dosaženo rovnovážné 

koncentrace par nad hořlavinou, nebo pokud dojde k úplnému odpaření určitého množství 

hořlaviny a přehřátí par. V oblasti C jsou páry nevýbušné, protože jejich koncentrace leží nad 

horní mezí výbušnosti. Při styku se vzduchem však mohou hořet. V oblasti D se mohou 

vytvářet výbušné směsi pouze přechodně, například při kondenzaci par. [6] 

 

Obrázek 7 Tlak nasycených par ethanolu 

 

5.1  Technický líh 
 

 Tato látka má více obecně známých názvů. Můžeme jej sehnat v obchodech pod 

názvem denaturovaný líh, případně denaturát. Jedná se o směs několika látek. Směs obvykle 

obsahuje více než 95% etanolu. Ostatní látky jsou zastoupené především proto, aby se 

technický líh stal nekonzumovatelným. Obvykle se denaturovaný líh používá v průmyslu. Pro 

mnohá použití se liší také možnosti složení technického lihu. O různých způsobech 

denaturování lihu a o účelech použití denaturovaného lihu jasně hovoří vyhláška ministerstva 

zemědělství č. 141/1997 Sb.  

 Nejčastěji se s technickým lihem můžeme setkat ve dvojím složení, označeném jako 

směs 1a nebo 1b. Tyto směsi jsou určené pro vytvoření denaturovaného lihu, jehož použití je 

bez omezení. Jinak je možno vytvořit dle [vyhl. 141/1997 Sb.] ještě dalších 23 možných 

směsí určených však pro jeden jediný účel, například existuje speciální složení pro líh 
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používaný při výrobě kvasného lihového octa.  První dvě složení –  Technický líh se složením 

1a byl použit k měření pro tuto diplomovou práci. 

Tabulka 4 Směsi 1a a 1b 

Směs 1a Směs 1b 

metyletylketon Solventní nafta 

Denatonium benzoát Petrolej 

Metylenová modř Technický benzín čistící 

Thiofen  

 

 Technický líh je vysoce hořlavá látka a její páry mohou ve styku se vzduchem vytvářet 

výbušné směsi. Jedná se o látku dráždivou a nebezpečnou pro pokožku a sliznice očí.  

 Technický líh použitý při měření vlivu proudění na maximální výbuchové parametry 

je vyrobený společností Severochema Liberec (dále jen technický líh). Tato látka je snadno 

dostupná ve většině drogerií po celé české republice. Látka je označena jako vysoce hořlavá 

látka. Protože se jedná o směs, nemá číslo CAS ani číslo ES. (Bezpečnostní list technického 

lihu viz příloha č. 1) 

 Technický líh je bezbarvá kapalina s charakteristickou alkoholovou vůní. Jedná se o 

hořlavinu 1. Třídy. Teplota vznícení je 415°C (čistý etanol), bod vzplanutí 14°C (čistý 

etanol), meze výbušnosti 3,9 – 20,5 %obj. Látka je neomezeně rozpustná ve vodě s tenzí par 

5,6 kPa při 20°C.  

4.3.1  Složení technického lihu  

 

Tabulka 5 Složení technického lihu 
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Ethanol  

Další názvy: ethylakohol, líh, technický alkohol 

Sumární vzorec: C2H6O  

 Ethanol je bezbarvá, nebo lehce nažloutlá kapalina ostré alkoholové vůně. Jedná se o 

vysoce hořlavou látku klasifikovanou jako hořlavina 1. Třídy. Nejširší a nejznámější použití 

etanolu je při výrobě alkoholických nápojů. Je ale také používán jako přídavek do pohonných 

hmot, v kosmetice, v lékařství a také jako součást čisticích prostředků.  V chemickém 

průmyslu se pak používá k výrobě jiných organických sloučenin.  

 Ethanol je látka neomezitelně mísitelná ve vodě. Při hoření se ethanol slučuje 

s kyslíkem za tvorby oxidu uhličitého a vody podle rovnice: 

C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O 

 

Propan-2-ol 

Další názvy: Isopropylalkohol,  

Sumární vzorec: C3H8O 

Jedná se o bezbarvou, hořlavou, silně páchnoucí organickou sloučeninu. Používá se jako 

rozpouštědlo nepolárních sloučenin či jako desinfekční prostředek. Páry isopropylalkoholu 

jsou těžší než vzduch a jsou snadno zápalné v širokém rozsahu koncentrací. Směs se 

vzduchem nebo s jinou oxidující látkou je výbušná. Látka je klasifikována jako vysoce 

hořlavá a dráždivá.  

Butanon 

Funkční vzorec: CH3C(O)CH2CH3 

 Jedná se o organickou sloučeninu (keton), která se používá jako rozpouštědlo v procesech 

jako je výroba gum, pryskyřic a dalších. Používá se taky jako denaturační činidlo.  Butanon je 

bezbarvá kapalina se sladkou vůní připomínající karamel a aceton.  Tato látka je sice dráždivá 

ale jen ve velmi vysokých koncentracích.  
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Denatonium benzoate 

Molekulový vzorec: C28H34N2O3 

Tato látka je klasifikována jako nehořlavá, je však dráždivá a při termickém rozkladu je 

možné uvolňování hořlavých plynů nebo výparů. Jedná se o pevnou látku bílé barvy. Obvykle 

se vyskytuje v podobě bílých krystalů. Látka je bez zápachu. Jedná se o nejvíce hořkou látku 

na světě.  

  



20 
 

5. Proudění 

 

 Proudění je děj, který se kolem nás odehrává každý den. Jedná se o pohyb tekutiny, 

přičemž její částice se pohybují svým, neuspořádaným způsobem. Zároveň se posouvají ve 

směru proudění. Proudění vazkých kapalin dělíme na proudění laminární a proudění 

turbulentní. Laminární proudění je typické buďto velmi pomalým pohybem nebo vysokou 

vazkostí. Turbulentní proudění je charakterizováno rychlým pohybem, nebo malým vlivem 

viskozity. Rozdíl je pak v pohybu částic. Částice pohybující se laminárně se pohybují 

spořádaně, naproti tomu částice pohybující se turbulentně se pohybují nepředvídatelně, ve 

vírech. [4] 

5.1 Turbulence 
 

 Obecná definice pojmu turbulence je dodnes předmětem sporů. Definice zkrátka není 

dodnes jasná a přesná. O turbulenci se říká, že: „Problém turbulence bývá nazýván poslední 

nevyřešený problém klasické fyziky.“ Namísto definice, která není přesná, se dnes turbulence 

popisuje seznamem jejích vlastností a atributů pomocí kterých jsme schopni identifikovat 

turbulentní proudění. Jmenovitě se jedná o vlastnosti: náhodnost, difuzivita, vířivost, 

spektrum měřítek, prostorovost, disipativnost a nelinearita. Obecně se však ví, že turbulence 

vzniká v tekutině, pokud setrvačné či objemové síly, které působí na tekutinu dostatečně velké 

ve srovnání s vazkými silami, které by tlumily náhodné poruchy a nestability proudění. 

Náhodnost – turbulentní proudění je nepředvídatelné tím, že každá náhodná porucha 

v počátku je zesilována takovým způsobem, že po určitém zesílení je předpověď dalšího 

pohybu nemožná.  

Difuzivita – turbulence je charakterizována zvýšeným míšením tekutiny. mísení tekutiny při 

turbulentním proudění může být až o několik řádů intenzivnější, než při molekulární difuzi.  

Vířivost – turbulentní proudění je charakterizováno vysokými lokálními hodnotami vířivosti 

související s přítomností vírových struktur. Pole vířivosti je obecně nehomogenní a mění se 

dynamicky v čase. 

Spektrum měřítek – turbulentní proudové pole může být charakterizováno jako dynamický 

systém s velmi vysokým počtem stupňů volnosti.  
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Prostorovost – Vírové struktury se vyskytují v prostoru turbulentního proudového pole v 

náhodných místech a s náhodnou orientací.  

Disipativnost – Turbulence je disipativním procesem, tj. kinetická energie pohybu tekutiny je 

disipována na úrovni malých vírů a mění se v teplo. Pro to, aby bylo turbulentní proudění 

dlouhodobě zachováno, je třeba přivádět energii do systému zvnějšku. 

Nelinearita – Turbulentní proudění je nelineární svou podstatou, již jeho vznik je podmíněn 

uplatněním nelinearit, kdy dochází k růstu malých poruch.  

 

Obrázek 8 Ukázka turbulence [3] 

 

 Přechod laminárního proudění do turbulence je způsoben existencí určité počáteční 

nestability, ta je v podobě velmi malých poruch přítomna v každé proudící tekutině. Ztráta 

stability laminárního proudění tak vede ke vzniku pravidelných vírových útvarů a jejich 

následný růst. Z počátku se narůstající víry chovají podle lineárního scénáře. Více však 

dochází k interakcím jednotlivých struktur a jejich částí. Lineární scénář přechází v nelineární 

– deterministický chaos. Ve chvíli, kdy dojde k homogenizaci, se víření se stává turbulentním. 

[9] 

5.2  Reynoldsovo číslo 
 

Osborn Reynolds přináší v roce 1883 poznatky, které získal při experimentování se 

stabilitou proudění.  Tyto poznatky podrobněji vysvětlují víření tekutiny. Reynolds provedl 

experiment, kdy zkoumal stabilitu proudění v potrubí kruhového průřezu při výtoku ze 

zásobníku. Při tomto zkoumání zjistil, že rychlost proudění má vliv na chování tekutiny. při 

tomto experimentu došel k následujícím závěrům: 
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- Je-li rychlost proudění dostatečně nízká, proužek barviva v tekutině vytváří téměř 

dokonalou přímou čáru. 

- Zvyšuje-li se postupně rychlost, potom v určitém bodě potrubí se barvivo začne 

promíchávat s tekutinou až k rovnoměrnému promíchání. Další navyšování rychlosti 

vede pak k tomu, že se bod, ve kterém dochází k promíchávání barviva s tekutinou, 

přibližuje blíže ke vtoku, nikdy jej však nedosáhne.    

 

 Tímto experimentem Reynolds rozpoznal úlohu bezrozměrného rychlostního 

parametru, který nyní nazýváme Reynoldsovým číslem:  

 

 

Kde U je rychlost proudění v trubce, d je průměr potrubí a ν je kinematická viskozita. 

Při měření Reynolds zjistil, že hodnota Re 2000 je mezní pro tvorbu turbulence. Pod 

touto hodnotou se již turbulence nevyskytuje. Dále hledal kritickou hodnotu Re, která by 

oddělila režimy s výskytem a bez výskytu zhroucení proudění. Při tom zjistil, že kritická 

hodnota Re je velmi citlivá na přítomnost poruch na vstupu do trubice. Ačkoliv se turbulence 

běžně vyskytuje od Re 2000, dokázal Reynolds pečlivým měřením a opatřením 

k minimalizaci poruch, získat stabilní laminární proudění do Re 13000. Existují také výsledky 

pozdějších experimentů, které dokazují, že laminárního proudění je možné dosáhnout i pro 

hodnoty Re 900000. Výsledky těchto experimentů i teoretické rozbory problému ukazují, že 

vyvinuté proudění trubkou je stabilní vzhledem k infinitesimálně malým poruchám pro 

libovolnou hodnotu Reynoldsova čísla. [3] 

Typy proudění byly určeny na základě hodnoty Reynoldsova čísla:  

 

Re < 2320   Laminární proudění, 

2320 < Re < 4000  Přechodová oblast, 

4000 < Re   Turbulentní proudění. 
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5.3  Vliv turbulence na výbuch 
 

 

 Nejčastěji se v literatuře setkáváme s výzkumy, které jsou zaměřeny na vliv turbulence 

při výbuchu prachovzdušných či hybridních směsí. Turbulence má ale samozřejmě velký vliv 

také na výbuchy par a plynů. Podle [2] ovlivňuje turbulence maximální výbuchové parametry. 

U plynů a par s nízkou kubickou konstantou v klidovém stavu je nárůst těchto parametrů 

větší, než u plynů s vyšší kubickou konstantou.     

 

Obrázek 9 Vliv turbulence na maximální výbuchové parametry[2] 

 Při rozhovorech na téma mé diplomové práce jsem se často setkala s dotazy typu proč 

zkoumat něco k čemu nedochází, nebo kdy je možný vznik situace, kdy by turbulence měla 

vliv na výbuch etanolu. Samozřejmě že turbulence na výbuchy plynů a par vliv má a 

vytvoření turbulentního proudění v oblaku plynu či páry hořlavé kapaliny je vlastně velice 

přirozené. Klasická situace je únik hořlaviny z potrubí či tlakových nádob s hořlavými 

kapalinami pod velkým tlakem. Samotný únik může způsobit vznik turbulence. Tato 

turbulence může několikanásobně zvýšit sílu výbuchu. Další příčinou vytvoření turbulence 

může být vítr. Výzkum dle [7] se zabývá případem úniku plynů a par z potrubí a z tlakových 

láhví v petrochemickém průmyslu. [4] 
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5.4  Simulování turbulence 
 

 Právě havárie v technologických zařízeních jsou asi nejnebezpečnější a zkoumání 

vlivu turbulence je rozhodně na místě, protože nárůst tlaku a především nárůst rychlosti 

výbuchového tlaku je velký. Bohužel je obtížné právě takové zkoumání provádět. Jsme 

schopni na vhodných přístrojích zkoumat vliv turbulence na látku samotnou, toto zkoumání je 

však obecné a výsledky jsou pouze informativní. Ne protože by nebyly přesné, ale protože 

měření, při kterých by byla nasimulována havarijní situace (například únik z potrubí pod 

tlakem) a turbulence která bude pravděpodobně působit na výbuch (např. vítr) je finančně 

velmi náročné. Navíc většinou jsou problémy zkoumat vlivy různých turbulentních proudění 

najednou (vítr a únik ze zařízení). [9] 

 Měřit však můžeme hodnoty maximálních výbuchových parametrů jednotlivých 

hořlavých látek při měnící se turbulenci v uzavřené atmosféře, kde jsme schopni nejlépe 

nasimulovat turbulenci. Takové simulované proudění jsme schopni vytvořit, můžeme změřit 

jeho rychlost v určitém bodě, můžeme určit Reynoldsovo číslo, ale nikdy nebudeme přesně 

vědět, jak bude proudění vypadat. Jednou může turbulence probíhat tak, jindy jinak. Může za 

to právě deterministický chaos, kterým je turbulence charakterizována. Teorie chaosu nám 

pak říká, že sice v případě, že budou počáteční podmínky absolutně stejné, bude se systém 

chovat pokaždé stejně, nepředvídatelně a neuspořádaně. Stačí však jen nepatrná odchylka od 

počátečních podmínek a systém se může (ale také nemusí) chovat naprosto jinak. 

Nasimulovat však systém, který by měl pokaždé stejné výchozí podmínky je možné tak 

v rámci teorie. K představě o turbulenci tak můžeme pouze vycházet z různých 

matematických a statistických modelů, které díky dnešní počítačové technice jsou sice 

dostačující, ale zatím nejsme schopni vypočítat turbulentní proudění přesně.    [4,9] 
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6. Měřící zařízení VA 250 

 

 Výbuchový autokláv je zařízení určené pro zkoumání průběhu výbuchů. Pomocí 

naměřených hodnot jsme schopni určit maximální výbuchové parametry. Princip měření na 

výbuchovém autoklávu spočívá ve vytvoření oddělené atmosféry, ve které probíhá výbuch. 

Tuto atmosféru jsme schopni pozorovat většinou pomocí tlakových čidel, které tvoří výstupy, 

z nichž jsme schopni určit průběh výbuchu.  Tuto oddělenou výbuchovou atmosféru jsme 

schopni přizpůsobit k námi žádaným podmínkám, jako je nastavení iniciační teploty, tlaku 

atd. Zařízení je přizpůsobitelné pro výbuchy par hořlavých kapalin, prachovzdušných či 

hybridních směsí. 

 Výbuchový objem autoklávu se může lišit. Nejčastěji se používá autokláv o objemu 

20l., existují ale i zařízení s jiným objemem. V našem případě se měření uskutečnilo na 

výbuchovém autoklávu o objemu 250 litrů, který vlastní VŠB – TUO (dále jen VA 250). 

Tento přístroj byl pořízen v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 427/2007 a je 

umístěn v Radvancích v prostorách VVUÚ. Autoklávy se dále liší také způsobem uzavírání 

koule. V dnešních dobách bývá uzavírání a těsnění zajištěno hydraulikou. U starších zařízení 

ale může být toto uzavírání vybaveno šrouby, které musejí být před zkouškou pevně utáhnuty 

obsluhou autoklávu.  

6.1 Popis zařízení 
 

Celkové zařízení VA 250 se skládá z výbuchové koule- tedy samotného autoklávu, 

dále je připojen ovládací panel, vysokonapěťový iniciační zdroj, počítač, převodník a 

elektronika.  

 

Obrázek 10 Schéma zařízení VA 250 [5] 
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Výbuchový autokláv  

Skládá se ze dvou ocelových uzavíratelných polokoulí, které vytvářejí výbuchový 

prostor. Dolní polokoule je ukotvena stabilně ke speciálnímu rámu, horní polokoule je 

vertikálně pohyblivá. Když je autokláv v otevřené poloze, zajišťují horní polokouli dva 

ocelové háky. Pohyb z háků a následný pozvolný pohyb polokoule dolů zajišťuje hydraulika. 

Těsnění mezi polokoulemi v uzavřeném stavu zajišťuje těsnící lišta umístěná v drážce v horní 

polokouli. Na venkovním okraji dolní polokoule jsou umístěny 3 čepy, které při uzavírání 

autoklávu zapadají do děr na venkovním okraji horní polokoule. Tyto čepy zajišťují správné 

sesazení obou polokoulí.   

Pro hermetické uzavření a oddělení atmosfér slouží hydraulické uzavírání. Uzavírání 

je automatické a v přístroji nemůže být iniciován výbuch, dokud není proces uzavírání plně 

dokončen. Je však možné v případě nutnosti proces uzavírání či otevírání autoklávu přerušit.  

Zařízení hydrauliky se sestává z hydraulického čerpadla, elektrického ovládání, třinácti 

hydraulických pístů a propojovacích hadic.  

 

Obrázek 11 Schéma uzavírání a zajišťování autoklávu samosvornými kameny [5] 

Rám, ve kterém je usazena horní polokoule ovládá samočinný hydraulický válec. 

Dalších 12 hydraulických pístů ovládá samosvorné kameny, které stlačí polokoule k sobě a 

hermeticky uzavřou prostor koule. Během výbuchu tak zajišťují těsnost a bezpečnost.  

Prostor koule je vybaven zařízeními, kterými je možno upravovat výbuchovou 

atmosféru a čidly, které snímají tlaky a teplotu v kouli. Uvnitř polokoule je možno instalovat 

topnou plotýnku, která slouží k odpařování zkoumaného vzorku hořlavé kapaliny. Tato 

plotýnka je napájena 24 V AC. Teplota plotýnky je snímána termočlánkem a upravována 

regulátorem HT 60B. Dále je do vnitřního prostoru koule zaveden přívod malého a velkého 

napětí pro iniciování palníkem (NN) či výbojem (VN), dva nezávislé vstupy plynů, 
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pneumatický ventil vývěvy, mechanické rozvíření a elektroventil odtlakování před otevřením 

komory.  

 

Obrázek 12 Vnitřní obsah autoklávu VA 250 [5] 

 

Výbuchový tlak v kouli je měřen snímačem dynamických tlaků od firmy Kistler. 

Parciální tlak plynů je snímán tlakoměrem BD sensors a zobrazen na čelním panelu. Obě 

polokoule je možno vyhřát na požadovanou teplotu. Vyhřívání zajišťují topné tyče umístěné 

mezi pláštěm a izolací. Regulaci teploty zajišťují regulátory HT 60B.    

[lepík] 

 

Ovládací panel autoklávu  

Slouží k ovládání autoklávu. Na panelu je možné navolit ohřívání polokoulí, zpoždění 

iniciace, otáčky apod. Součástí ovládacího panelu je také čelní kontrolní panel, kde jsou 

umístěny informativní měřiče, na kterých je možné pozorovat změny probíhající ve 

výbuchové komoře. Jsou zde 4 digitální teploměry, zařízení pro měření tlaku, otáčkoměr a 

zařízení pro řízení doby měření a zpoždění iniciace.   

Ostatní součásti zařízení jako počítač, elektronika a převodníky slouží k přenosu dat ze 

snímačů a čidel do souborů, se kterými může být dále pracováno v počítači. Ukázka výstupu 

dat je v příloze č. 1 (v řádku je čas [s] měření a tlak naměřený v daném čase v [mbar]). [5] 
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Obrázek 13 Schéma autoklávu VA 250 [5] 

1. Horní polokoule  

2. Dolní polokoule  

3. Spodní rámová konstrukce  

4. Pohyblivá rámová konstrukce  

5. Hydraulický píst na otvírání komory  

6. Uzavírací kameny – 12Ks. (zámky)  

7. Hydraulický píst pro uzavírací 

kameny  

8. Hydraulická jednotka  

9. Motor hydraulické jednotky  

10. Tlakové čidlo  

11. Kontakty pro iniciaci palníku  

12. Elektrody vysokého napětí  

13. Vyjímatelná topná plotýnka  

14. Pneumatický ventil vývěvy 

15. Krycí síto  

16. Míchadlo  

17. Nastavitelný rozviřovací kužel  

18. Pneumatický ventil rozviřovaní  

19. Zásobník rozviřovaného vzorku  

20. Manometr  

21. Elektromagnetický ventil  

22. Elektromagnetický ventil PLYN 1  

23. Elektromagnetický ventil PLYN 2  

24. Elektromagnetický ventil 

odtlakování  

25. Elektronika autoklávu  

26. Motor vývěvy  

27. Převodník elektrického signálu 
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Proudění ve VA 250 

 

Pomocí míchadla můžeme vytvořit proudění v kouli. Na čelním panelu ovládacího 

panelu se dá nastavit počet otáček za minutu. Tím jsme schopni ovlivňovat rychlost proudění. 

Pomocí průtokoměru byla měřena rychlost proudění v kouli na určených místech. Byla 

měřena rychlost proudění při otáčkách 850 a 1720 za minutu, při kterých bylo také prováděno 

měření maximálních výbuchových parametrů ethanolu.  

  

Obrázek 14 Schéma dolní polokoule autoklávu - pohled zpředu a zvrchu 

 Na schématu jsou vyznačeny body, ve kterých probíhalo měření rychlosti. Bod 3 je 

přesně ve středu autoklávu u iniciačního zdroje. Body 2 a 1 jsou ve stejné výšce jako bod 3, 

ale blíže ke stěně autoklávu. Body 4 a 5 jsou nad bodem 3.  Rozměry uvedené na obrázku 

jsou měřeny od vnitřní strany autoklávu. Šipky označují směr, ve kterém bylo měřeno. 

Rychlost proudění se měřila pro každý bod ve dvou směrech, a a b (znázorněno šipkami). 

  
Tabulka 6 Rychlost proudění 

         rychlost [m*s
-1

] 

bod směr otáčky 850 otáčky 1720 

1 a 1,1 2,1 

  b 0 0,75 

2 a 0 1,1 

  b 0 0,65 

3 a 0,56 1,2 

  b 1,5 3 

4 a 0,5 1,1 

  b 1,55 3,2 

5 a 0,8 1,3 

  b 1,2 2,5 
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7. Vlastní měření 

7.1  Princip měření  

 

 Směs palivo-vzduch je zapalována iniciačním zdrojem o známé energii v uzavřené 

tlakové nádobě při různé koncentraci. Měří se výbuchový tlak a rychlost narůstání 

výbuchového tlaku (brizance) v závislosti na čase. 

7.2  Vzorky 

 

 Pro měření byl použit technický líh vyrobený firmou Severochema Liberec. Tato látka 

byla blíže popsána již v teoretické části v kapitole 3. Ačkoliv se jedná o směs několika látek, 

kvůli velkému procentuálnímu zastoupení ethanolu ve směsi jsem veškeré vlastnosti této 

směsi vztahovala k etanolu.   

 Dle stavové rovnice ideálního plynu byl vypočten objem technického lihu dle 

požadované koncentrace. K měření byly vybrány koncentrace v mezích výbušnosti tj. od 3,9 

do 20,5 obj. % technického lihu. 

 

Tabulka 7Objem technického lihu dle požadované koncentrace 

obj. % V [ml] obj. % V [ml] 

3,9 22,89 13 76,29 

5 29,34 15 88,03 

7 41,08 17 99,77 

9 52,82 19 111,5 

11 64,55 20,5 120,31 

12 70,42     

 

7.3  Iniciační zdroj 

 

 Pro měření byl jako iniciační zdroj používán elektrický mžikový palník, který má 

iniciační energii 86 J. Mžikový palník je pomocné rozněcovadlo, které se používá k roznětu 

rozbušek, zápalnic a pyrotechnických složí. Mžikový elektrický palník používaný při měření 

je podle konstrukce palník můstkový. Princip iniciace je v nažhavení odporového drátu 

napjatého mezi dvěma kontakty. Tento drát je zalisovaný ve výbušné složi, která při 

nažhavení drátu uvolní energii. Tento palník byl připojen ke kontaktům s nízkým napětím. 

Mžikový palník se iniciuje ve chvíli puštění elektrického proudu. 
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7.4  Vlastní měření 

 

 Před vlastním měřením byl proveden test rychlosti odpařování technického lihu 

v misce umístěné na tepelnou plotýnku zahřátou na 150 °C. Tímto testem bylo zjištěno: 

 
Tabulka 8 Test rychlosti odpařování technického lihu 

Objem 

[ml]  

Doba odpařování 

[min] 

Objem 

[ml] 

Doba opařování 

[min] 

23,67 7 78,89 15 

30,34 10 91,03 15 

42,48 11 103,17 15 

54,62 15 115,31 18 

66,76 15 124,41 20 

72,82 15   

 

 Měření probíhalo při teplotě 30 °C. Jako první se tedy musel vyhřát autokláv. 

Zapnutím vyhřívání polokoulí se docílilo požadované teploty. Autokláv se po každém 

výbuchu nahřál, bylo tedy nutné čekat, než koule vychladne na 30 °C.  

 

 Teplota vyhřívací plotýnky v autoklávu byla nastavena na 150 °C. Po té bylo spuštěno 

vyhřívání. Instaloval se iniciační palník s odstraněnou izolací do středu autoklávu na 

elektrody. Pro správné naměření objemu technického lihu byla použita elektronická pipeta. 

Technický líh se vlil do misky, která byla posléze umístěna na plotýnku.  

Na ovládacím panelu se dal pokyn k zavření autoklávu. Automatické uzavírání a jištění trvá 

asi 1 minutu. Po uzavření a zajištění autoklávu bylo spuštěno míchadlo a navoleny chtěné 

otáčky (při měření bez turbulence bylo toto vynecháno).  

 Bylo potřeba čekat, než se směs odpaří. Na počítači byl spuštěn program Kistler.exe a 

navolila se doba záznamu 20 sekund. Po uplynutí doby potřebné k vypařování byl iniciován 

výbuch v autoklávu. Během výbuchu bylo možné na informativních měřidlech na čelním 

panelu ovládacího pultu sledovat parciální tlaky a momentální teplotu v kouli. Do souboru v 

počítači se automaticky ukládaly hodnoty naměřeného výbuchového tlaku v kouli. Přístroj 

zaznamenával tlaky po dobu dvaceti sekund ve střídavé frekvenci 4,4 a 4,5 milisekundy. 

  

7.5  Zpracování výsledků 

 

 Naměřené hodnoty byly upravovány v programu MS Excel 2007. Z naměřených tlaků 

byla vybrána maximální hodnota – tedy maximální výbuchový tlak. Posléze byla derivací 
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tlakového průběhu výbuchu v závislosti na čase vypočítána maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Z výsledků brizance byla vypočtena kubická konstanta příslušné 

koncentrace. Pro každou měřenou koncentraci technického lihu byla provedena minimálně tři 

ověřovací měření. Výsledné hodnoty byly zprůměrovány a byla vypočítána odchylka od 

průměru naměřených hodnot. Zprůměrované výsledky byly zaneseny do tabulky výsledků, ze 

kterých byly vytvořeny grafy vlivu turbulence na maximální výbuchové parametry.  

 

7.6  Výsledky 

 

 První skupina měření byla provedena pro zjištění maximálních výbuchových 

parametrů technického lihu bez vlivu proudění. Optimální koncentrace je 13 obj. %. V této 

koncentraci je výbuchový tlak i jeho nárůst nejvyšší 

 

Tabulka 9 Výsledky měření bez turbulence 

koncentrace tlakmax (dp/dt)max  Kg 

Obj % [bar] [Mpa.s
-1

] [Mpa.m.s
-1

] 

3,9 3,19 1,71 10,77 

5 4,11 2,34 14,77 

7 5,07 3,92 24,68 

9 5,85 9,09 57,28 

11 6,89 15,85 99,82 

12 7,23 23,01 144,94 

13 7,66 26,13 164,63 

15 7,26 11,39 71,72 

17 6,68 8,79 55,39 

19 6,04 3,53 22,24 

 

  

 Druhá sada měření se prováděla pro zjištění maximálních výbuchových parametrů 

technického lihu při otáčkách 850/min. Z výsledků je patrné, že turbulence má vliv na 

maximální výbuchové parametry dle očekávání. Maximální tlak se zvýšil jen nepatrně, ale 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku se zvýšila o 8,1 %. 

 

 Třetí sada měření se prováděla při otáčkách 7020/min. Oproti hodnotám bez vlivu 

proudění se maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku zvýšila o 9,5 %. Hodnota 

maximálního výbuchového tlaku se opět změnila jen nepatrně.  
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Tabulka 10 Výsledky měření při otáčkách 850 a 7020/min. 

 

 

 

Obrázek 15 Vliv turbulence na pmax 
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  otáčky 7020/min   

koncentrace tlakmax (dp/dt)max  Kg 

Obj % [bar] [Mpa.s
-1

] [Mpa.m.s
-1

] 

5 5,41 9,78 61,60 

7 6,75 21,50 135,46 

9 7,30 26,30 165,66 

11 7,65 29,25 184,28 

12 7,90 32,34 203,73 

13 8,06 36,13 227,63 

15 7,89 29,39 185,12 

17 7,79 27,59 173,78 

19 7,53 25,30 159,40 

  otáčky 850/min   

koncentrace tlakmax (dp/dt)max  Kg 

Obj % [bar] [Mpa.s
-1

] [Mpa.m.s
-1

] 

5 5,22 6,48 40,83 

7 6,64 13,41 84,51 

9 7,03 17,82 112,27 

11 7,31 23,53 148,25 

12 7,60 25,84 162,76 

13 7,81 31,01 195,33 

15 7,47 19,12 120,44 

17 7,12 15,87 99,95 

19 6,87 12,42 78,26 
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Obrázek 16 Vliv turbulence na (dp/dt)max 

Na grafech dále jsou vyneseny maximální výbuchové hodnoty i s extrémními odchylkami.  

 

 

Obrázek 17 Vliv turbulence při ot. 850/min. na pmax 
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Obrázek 18 Vliv turbulence při ot. 850/min. na (dp/dt)max 
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Obrázek 19 Vliv turbulence při ot. 1720/min. na pmax 

 

 

 

Obrázek 20 Vliv turbulence při ot. 1720/min. na (dp/dt)max 
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Poznatky zjištěné při měření 

Poznatek 

 Po výbuchu po otevření autoklávu byla na vnitřních stěnách koule kapalina. Neměla 

jsem žádné prostředky k tomu, abych zjistila o jakou kapalinu se jedná, ale podle jistých 

vlastností této kapaliny jsem mohla udělat určité závěry. Po výbuchu nižších koncentrací 

technického lihu neměla tato kapalina žádný pach a byla relativně čistá (relativně protože 

výbuchový prostor autoklávu je po mnohém použití znečištěný – především zbytky prachů. 

Tyto nečistoty nelze odstranit). Naopak po výbuchu koncentrace (20,5 – což je UEL) měřené 

látky, měla kapalina typickou alkoholovou vůni a na pohmat byla olejovitá. Barva této 

kapaliny se těžce určovala (nečistoty), ale zdálo se, že má nažloutlou barvu.  

Možné vysvětlení 

 Při hoření etanolu vzniká oxid uhličitý a voda. Je tedy možné, že voda vytvořená při 

výbuchu, zkondenzovala během odjišťování a otevírání autoklávu na vnitřní stěně koule.  

V případě koncentrace 20,5 mohlo docházet ke zkondenzování par technického lihu při jeho 

odpařování. Může to tedy znamenat, že zkondenzovaný líh na stěnách autoklávu se 

nezúčastnil výbuchu. Výsledky při měření koncentrace 20,5 tedy mohly být zkreslené a 

nebyly zařazeny mezi konečné závěry.  

Poznatek 

 Při měření výbuchových charakteristik s prouděním nedošlo k iniciaci směsi při 

koncentraci 3,9 obj. % (LEL). Při měření bez proudění k iniciaci došlo. Z deseti měření 

provedených při měření s otáčkami 1720/min nebylo ani jedno měření platné. Palník se sice 

inicioval, ale k výbuchu nedošlo. Při měření s otáčkami 850/min byl z deseti pokusů platný 

pouze jeden. Při měření bez zapnutého míchadla byly platné tři pokusy z pěti. 

Možné vysvětlení 

 Je možné, že při proudění byla směs natolik rozptýlená, že nemohl být vytvořen 

ucelený oblak par technického lihu v prostoru koule, který by mohl být iniciován.     
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Poznatek 

 Po dlouhodobém měření se stávalo, že jsem v ústech cítila velmi hořkou chuť. Která 

zůstávala poměrně dlouho po skončení měření. Hořká chuť byla velmi intenzivní a 

zabraňovala polknutí.  

Možné vysvětlení 

 V technickém lihu vyráběném firmou Severochema Liberec je přítomna látka 

Denatonium benzoate. Tato látka je ve směsi právě proto, aby zabránila pití lihu. Jedná se o 

nejvíce hořkou látku na světě. Je možné, že po výbuchu se uvolnili páry této látky a při 

otevírání autoklávu se uvolnily do ovzduší v místnosti. Následně byly vdechovány a ovlivnily 

tak chuť.    

Chyby při měření 

 

 Při měření mohly vzniknout chyby, které mohly ovlivnit výsledky měření. Pokusím se 

shrnout vlivy, které jsem si během měření uvědomovala, ale nebylo pro mne možné je zcela 

eliminovat.  

 Během měření jsem zjistila, že těsnící lišta v hraně autoklávu je porušená a skrze 

malou trhlinu unikal při výbuchu tlak. Únik tlaku byl slyšitelný. Po každém měření jsem 

těsnící lištu ručně přitlačila do drážky a přelepila izolační páskou. Toto opatření měření 

zpřesnilo, ale neeliminovalo chybu.  

 Dalším problémem je fakt, že nelze přesně určit, jak probíhá proudění ve výbuchovém 

autoklávu. Turbulentní víry mohou být s každým dalším měřením jiné a mohou tak 

ovlivňovat výbuch. 
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8. Závěr 

 
 Cílem této práce bylo změřit rozdíly maximálních výbuchových parametrů 

technického lihu při různé turbulenci.  

 V teoretické části byly shrnuty informace, které souvisejí s hořením a výbuchem a 

faktory které výbuch ovlivňují. Dále byly popsány hořlavé látky, jejich technicko- 

bezpečnostní parametry a větší prostor byl dán informacím o technickém lihu, který byl 

zkoumanou kapalinou. V další části teoretického rozboru byl nastíněn problém proudění a 

turbulence.  

 V aplikační části byl představen a popsán výbuchový autokláv VA 250, na kterém 

měření probíhalo. Dále byl popsán postup a princip měření vlivu turbulence na maximální 

výbuchové parametry technického lihu. Pro porovnávání byla provedena sada měření bez 

turbulence. Dále se provedly sady měření při otáčkách 850/ min a při maximálních otáčkách 

1720/min. Naměřené hodnoty byly zpracovány a zaneseny do tabulek a grafů.   

 Výsledky dokazují, že turbulence má vliv na nárůst výbuchového tlaku a rychlost jeho 

narůstání. Dle výsledků je jasně vidět, že hlavní vliv má turbulence na maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku. Ta se zvýší až o 10% oproti maximálním výbuchovým 

parametrům látky bez působení turbulence.  
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