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Anotace 

 
KOLÁČKOVÁ, Adéla. Stanovení požárně technických charakteristik hořlavých prachů  

Diplomová práce: VŠB-TU Ostrava, 2013. 70 s. 

 

          Diplomová práce se zabývá stanovením požárně technických charakteristik vybraných 

hořlavých prachů.  V úvodních kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy a právní rámec 

vztahující se k této problematice. Teoretická část je zaměřena na popis procesu hoření a 

výbuchu a podmínek ovlivňujících jejich průběh. Následující kapitola nabízí stručný přehled 

požárně technických charakteristik a význam jejich stanovování. Praktická část popisuje 

přípravu zkoušených vzorků a samotné určování požárně technických charakteristik. 

V poslední kapitole jsou stručně shrnuty všechny získané výsledky měření.  

 

Klíčová slova 

Hořlavý prach, hoření, požárně technické charakteristiky, výbuch. 

 

KOLÁČKOVÁ, Adéla. Assessing Fire Technical Characteristics of Combustible Dusts 

Graduation thesis, Ostrava: VSB-TU, 2013. 70 p. 

 

          This graduation thesis deals with assessing fire technical characteristics of combustible 

dusts. In the introductory chapters are explained the basic  terms and the law framework 

related to this issue.The theoretical part is focused on description of the combustion process 

and the explosion process and the conditions affecting their process. The next chapter offers a 

brief overview of the fire technical characteristics and the importance of their assessing. The 

practical part describes preparation of tested samples and determination of the fire technical 

characteristics themselves. The chapter devoted to the assessing fire technical characteristics 

is further subdivided into description of individual devices, test methods and partial 

evaluation of the individual results. In the last chapter are briefly summarized all 

measurement results. 
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ÚVOD 
 

 Se zvyšujícím se tempem růstu průmyslové výroby a rychlým vývojem nových 

technologií vyvstává zvýšený důraz na zajištění bezpečnosti provozu. Bezpečnost provozu 

klade vysoký důraz především na ochranu životů a zdraví zaměstnanců a osob nacházejících 

se v blízkosti podnikové zástavby. V současnosti však není ochrana životů a zdraví jediným 

výchozím cílem bezpečnosti provozu, velkou roli hraje rovněž ochrana životního prostředí a 

snaha podniku eliminovat ekonomické ztráty. Zajištění bezpečnosti provozu je tedy jedním ze 

stěžejních požadavků nejen provozovatelů, ale také celé společnosti.  

 Aby byla zajištěna bezpečnost všech podniků, je stanovená určitá garantovaná úroveň 

bezpečnosti, která je zakotvena v národních a mezinárodních legislativních předpisech. 

Dodržení těchto předpisů a implementování do výroby však není zárukou bezpečnosti 

provozu, proto je v zájmu samotných provozovatelů dokonalá znalost provozované výroby a 

látek, s nimiž je ve výrobě nakládáno.  

 Prvotní informace o chování látek nám mohou poskytnout požárně technické 

charakteristiky, které nabývají na svém významu především ve výrobách s možnosti vzniku 

výbušné atmosféry. Jako výbušné atmosféry se mohou označit i prachovzdušné směsi, které 

jsou z hlediska bezpečnosti práce v některých aspektech nebezpečnější než plynné výbušné 

systémy a proto je třeba těmto směsím věnovat velkou pozornost. 

 Diplomová práce bude zaměřena na stanovení vybraných požárně technických 

charakteristik černouhelného a dřevouhelného prachu v laboratorních podmínkách na základě 

vybraných zkušebních postupů a metodik.  

 V úvodu teoretické části budou osvětleny potřebné základní pojmy, pro pochopení 

dané problematiky a nastíněn stávající právní rámec. Další část bude věnována popisu procesu 

hoření a výbuchu a podmínek ovlivňujících jejich průběh. Teoretická část bude uzavřena 

výčtem požárně technických charakteristik a jejich významem v praxi. 

 Praktická část bude věnována samotnému stanovování požárně technických 

charakteristik, včetně popisu zkušebních zařízení a zkušebních postupů a metodik. Stěžejní 

část diplomové práce bude řešena v laboratořích VŠB-TUO-FBI, případně ve 

Vědeckovýzkumném uhelném ústavu v Radvanicích. Naměřené hodnoty budou vyhodnoceny 

a na jejich základě bude dále stanoveno jejich další možné využití. 
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REŠERŠE 
 

          Pro účely této diplomové práce bylo zapotřebí shromáždit dostatečné množství 

informačních zdrojů, které by objasnili nezbytné teoretické východiska, od kterých se 

problematika stanovování požárně technických charakteristik odvíjí. Teoretická východiska 

byla dále využita a doplněna potřebnými praktickými základy nezbytnými pro samotné určení 

požárně technických charakteristik dle technických norem a metodik. V neposlední řadě, bylo 

zapotřebí shromáždit dostatečné množství informací pro objektivní zhodnocení získaných 

hodnot požárně technických charakteristik, aby byla zaručena jejich vysoká vypovídací 

schopnost. 

  Pro tyto účely byly informace získávány především z českých i zahraničních tištěných 

publikací, z technických norem a české legislativy, z uživatelských manuálů k jednotlivým 

zařízením a v neposlední řadě z internetových zdrojů (veřejně dostupné výukové materiály a 

akademické práce). Tištěné publikace byly získány především z knihovny na fakultě 

bezpečnostního inženýrství, z ústřední knihovny na VŠB-TUO a dále z Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě.  

 Při sestavování této práce bylo použito celkem 16 knižních publikací, z nichž jedna 

byla zahraniční publikací. Dále bylo použito 7 norem, které se svým obsahem korespondovali 

s prováděným měřením a 5 nařízení vlády, které se vztahují k dané oblasti. Dalšími zdroji 

byly 3 uživatelské manuály a 9 internetových zdrojů, které doplnili svými informacemi výše 

uvedený výčet zdrojů. 

 Stěžejními teoretickými východisky byly publikace [1], [8], [12] zabývající se chemií 

a kinetikou hoření a výbuchu. Tyto publikace popisují dále také jednotlivé teoretické přístupy 

ke vzniku samotného procesu hoření a výbuchu. Tématicky tyto základy rozvedli publikace 

[7], [11], [16], které rozšířili hoření i o fyzikální a chemické aspekty, které tento proces 

ovlivňují. Proces výbuchu byl dále rozpracován publikacemi [2], [3], [5], [11], [15], [16], 

které poskytly informace o průběhu výbuchu a jeho ovlivnění, o důležitých technicko-

bezpečnostních parametrech, iniciačních zdrojích a protivýbuchové ochraně. Samotné 

požárně bezpečnostní charakteristiky byly blíže rozvedeny v publikacích [2], [3], [5], [11] a 

v internetových zdrojích [32] a [36].  

 Praktická část zaměřená na stanovení požárně technických charakteristik, vycházela 

především ze zkušebních norem [17], [19], [20], [21], [22], [23], na základě kterých bylo 

prováděno měření na jednotlivých zařízeních. U zkušebních zařízení, která se svou konstrukcí 

odlišovali od normy, bylo dále čerpáno z uživatelských manuálů [30], [31]. Jako kritéria pro 
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vyhodnocování naměřených hodnot byly využívány výše zmíněné normy, manuály [29], [30], 

[31] a laboratorní praktikum [4]. Naměřené hodnoty získané z [13] byly použity pro stanovení 

maximálních výbuchových parametrů. Na základě těchto zdrojů byly jednotlivé zjištěné 

naměřené hodnoty vyhodnoceny a výsledné poznatky stručně shrnuty.    
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 
 

• DEFLAGRACE: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí [2]. 

• DETONACE: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou 

[2]. 

• DOLNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI  LEL (LOWER EXPLOSION LIMIT): minimální koncentrace 

paliva, která umožňuje šíření plamene v oblaku prachu [4]. 

• HORNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI UEL (UPPER EXPLOSION LIMIT): maximální koncentrace 

paliva, která ještě umožňuje šíření plamene v oblaku prachu (u prachů není 

stanovována) [3]. 

• HOŘLAVÝ PRACH: představuje prach, vlákna nebo poletavé částice, které mohou hořet 

plamenem nebo žhnout ve vzduchu a mohou tvořit ve směsi se vzduchem výbušnou 

směs za atmosférického tlaku a normální teploty [18]. 

• KUBICKÁ KONSTANTA KST: je měřítkem prudkosti výbuchu prachu a umožňuje 

posoudit účinky výbuchu v uzavřeném objemu. Je základem pro klasifikaci výbušnosti 

prachů podle tříd St1 – St3 [3]. 

• MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÝ TLAK PMAX (MAXIMUM EXPLOSIVE PRESSURE): maximální 

hodnota tlaku, která vzniká v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za 

stanovených podmínek zkoušky [2]. 

• MAXIMÁLNÍ RYCHLOST NARŮSTÁNÍ VÝBUCHOVÉHO TLAKU (DP/DT)MAX (MAXIMUM 

RATE OF EXPLOSION PRESURE RISE): maximální hodnota nárůstu tlaku za čas při 

výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti dané hořlavé látky 

v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek [2]. 

• MEZE VÝBUŠNOSTI: meze rozsahu výbušnosti [2]. 

• MINIMÁLNÍ TEPLOTA VZNÍCENÍ ROZVÍŘENÉHO PRACHU T
R

MIN (MINIMUM IGNITION 

TEMPERATURE OF A DUST CLOAD): nejnižší teplota horkého povrchu, při níž je 

vznícena nejsnadněji zápalná směs prachu se vzduchem při stanovených zkušebních 

podmínkách [2]. 

• MINIMÁLNÍ TEPLOTA VZNÍCENÍ USAZENÉHO PRACHU  T
U

MIN(MINIMUM IGNITION 

TEMPERATURE OF A DUST LAYER): nejnižší teplota horkého povrchu, při níž je 

vznícena vrstva usazeného prachu při stanovených zkušebních podmínkách [2]. 
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• MINIMÁLNÍ INICIAČNÍ ENERGIE MIE (MINIMUM IGNITION ENERGY): nejnižší 

elektrická energie, která je schopna při vybití vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné 

atmosféry při stanovených zkušebních podmínkách [2]. 

• NEBEZPEČNÁ VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA (HAZARDOUS  EXPLOSIVE ATMOSPHERE): 

výbušná atmosféra, která je při výbuchu příčinou škody [2]. 

• PRACH: označení pro malé pevné částice s průměrem do 5 mm [15]. 

• PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (POTENTIALLY  EXPLOSIVE ATMOSPHERE): 

atmosféra, která může být vlivem místních a provozních podmínek výbušná [2].  

• ROZSAH VÝBUŠNOSTI: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může 

dojít k výbuchu [2]. 

• RYCHLOST ŠÍŘENÍ PLAMENE (FLAME SPREAD RATE): vzdálenost, kterou urazí čelo 

plamene během svého šíření za jednotku času [3]. 

• VÝBUCH: rychle probíhající oxidační reakce nebo rozkladná rekce doprovázená 

nárůstem teploty, tlaku nebo obou veličin současně [2]. 

• VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA (EXPLOSIVE ATMOSPHERE): směs vzduchu a hořlavých plynů, 

par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace 

rozšíří hoření do celé nespálené směsi [2]. 

• ZÓNY: Prostředí s nebezpečím výbuchu, které je rozděleno v závislosti na 

pravděpodobnosti výskytu nebezpečné výbušné atmosféry na zóny [2]. 
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2. PRÁVNÍ RÁMEC  
  

 Problematika ochrany před výbuchem je v České republice řešena přijetím směrnic 

Evropského parlamentu a Rady evropské unie s návazností na Smlouvu o založení 

Evropského společenství. Přijetím Smlouvy o založení Evropského společenství je povinností 

všech členských států, včetně České republiky přijmout a implementovat do svého národního 

právního rámce právní předpisy vydané Evropskou unií. V roce 1994 byla vydaná směrnice 

94/9/EC známá rovněž pod názvem ATEX 100, která byla implementována do českého 

právního systému v podobě nařízení vlády č. 23/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Další směrnicí, která byla vydaná Evropskou unií, se stala směrnice 99/92/EC (ATEX 137), 

která byla rovněž implementována do českého právního rámce v podobě nařízení vlády  

č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

2.1 ATEX 100 
 
 Tato směrnice se týká strojního a elektrického zařízení a ochranných systémů 

určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále směrnice zahrnuje 

bezpečnostní, regulační a řídící zařízení, která nejsou umístěna ve výbušném prostředí, ale 

tvoří nedílnou součást těchto ochranných systémů [24]. Hlavním cílem směrnice je 

harmonizovat minimální úroveň bezpečnosti výrobků určených do prostředí s nebezpečím 

výbuchu a definovat povinnosti výrobců a dodavatelů zařízení. Vybavení a zařízení, na které 

se tato směrnice vztahuje, musí být opatřeno odpovídajícím označením (CE, EX). Při uvádění 

na trh je kladen důraz na dodání odpovídající dokumentace a vydání prohlášení o shodě se 

směrnicí. Vybavení a zařízení jsou dle směrnice klasifikovány do dvou skupin. Skupina I 

zahrnuje vybavení a zařízení určená pro použití v dolech a skupina II, která zahrnuje ostatní 

aplikace. Skupiny jsou dále členěny na kategorie (1-3), které na základě zařazení prostoru do 

zón stanovují úroveň ochrany a další požadavky na výrobce [35], [40]. 

2.2 ATEX 137 
 

 Směrnice ATEX 137 harmonizuje minimální požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a definuje povinnosti 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel je dle směrnice povinen provádět vyhodnocení nebezpečí 
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výbuchu včetně klasifikace prostor a stanovit taková opatření, aby neohrozil bezpečnost a 

zdraví pracovníků. Důraz je kladen rovněž také na organizační opatření, které zahrnují 

například školení pracovníků, stanovování pracovních pokynů a používání výstražných 

značek. Směrnice dále uvádí požadavky na pracovní vybavení a pracoviště, s možností vzniku 

výbušného prostředí. Výchozím podkladem pro zajištění určité úrovně bezpečnosti je 

zpracovaná dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) [35], [40], [28]. 

 2.3 Související právní předpisy 
 

 V rámci legislativy ochrany před výbuchem je zapotřebí zmínit ještě další právní 

předpisy, které dále upřesňují požadavky na návrh a výrobu zařízení, vybavení zařízení a 

značení zařízení. Těmito normami jsou: [25], [26], [27]. Dalšími předpisy, které řeší danou 

problematiku, jsou technické normy. Přehled platných norem je uveden v (tab. 2-1): 

• Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek pož. bezpečnosti a výkonu stát. dozoru 

• NV 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  

• NV 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení  

• NV 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 

2.4 Technické normy 

Tab. 2-1: Souhrn platných norem 
PLATNÉ TECHNICKÉ NORMY 

OZNAČENÍ NÁZEV 

ČSN EN 1127-1 
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu-část 1: základní 
koncepce a metodika 

ČSN EN  
ISO 12100 

Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci- 
posouzení rizika a snižování rizika 

ČSN EN 13463 Neelektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu 
ČSN EN 14373 Systémy pro potlačení výbuchu 
ČSN EN 14460 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 
ČSN EN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 
ČSN EN 14797 Zařízení pro odlehčení výbuchu 
ČSN EN 15089 Systémy pro oddělení výbuchu 
ČSN EN  
60079-10-2 

Výbušné atmosféry – část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – 
výbušné atmosféry s hořlavým prachem 

ČSN EN 61241 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem 

ČSN 13 6651 Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení 

ČSN 38 9683 Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu 
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3. HOŘENÍ PRACHŮ 
 
 Proces hoření představuje oxidační exotermickou reakci, při které hořlavá látka 

reaguje s oxidačním činidlem za vývoje tepla, světla a kouřových zplodin. Aby došlo 

k samotnému hoření, je zapotřebí přítomnost hořlavé látky, oxidačního činidla a iniciačního 

zdroje s dostatečným množstvím energie, souhrnně lze tyto podmínky uvedené na (obr. 3-1) 

označit jako „trojúhelník hoření“ [7]. Existují však výjimky, při kterých není zapotřebí všech 

tří složek k zahájení procesu hoření. Jednu z těchto výjimek tvoří hořlaviny, které díky svému 

chemickému složení obsahují dostatečné množství kyslíku (např. trinitrotoluen, nitroglycerin). 

Další skupinu tvoří samovolně se vzněcující systémy (např. fosfor s kyslíkem, alkalické kovy 

s vodou)[12], [7].  

 

Obr. 3-1: Trojúhelník hoření [38]1 

 3.1 Chemie hoření 
 
 Z chemického hlediska lze vysvětlit proces hoření prostřednictvím teorie oxidačně-

redukčních dějů, teorie řetězových reakcí a teorie tepelného výbuchu. 

 Teorie oxidačně-redukčních dějů 
 
 Oxidačně-redukční reakce jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla 

atomů v závislosti na změnách v elektronovém obalu. Každá oxidačně-redukční reakce je 

tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Těmito reakcemi jsou oxidace a 

redukce. Při oxidaci se oxidační číslo atomu zvyšuje a atom ztrácí elektrony. Naopak je tomu 

u redukce, kdy se oxidační číslo atomu snižuje a atom elektrony přijímá. Oxidačními činidly 

jsou látky, které způsobují oxidaci, samy přitom přijímají elektrony a redukují se. Redukční 

                                                 
1  Fuel – palivo 
    Air – oxidační činidlo 
    Heat-  iniciační zdroj 
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činidla jsou naopak látky, které způsobují oxidaci, samy přitom odevzdávají elektrony a 

oxidují se. Mezi významná oxidační činidla patří kyslík, chlór a kyselina dusičná. Mezi 

redukční činidla patří například vodík, uhlík, alkalické kovy a hliník. Průběhy oxidačně-

redukčních dějů lze vyjádřit elektronovou rovnicí [12]. 

Teorie řetězových reakcí 
 
 Vychází z předpokladu, že hoření probíhá formou řetězové reakce a ke zvyšování 

reakční rychlosti dochází zvyšováním počtu aktivních center. Počátek a průběh vzniku 

reakčních center není vázán na ohřev systému. Předpokládá se izotermní průběh nebo téměř 

izotermní průběh. Teorie řetězových reakcí vysvětluje například fotochemické procesy a 

reakce fosforu s kyslíkem. Tuto teorii však nelze uplatnit u procesů, které neprobíhají 

izotermicky, pro tyto procesy se vychází z teorie tepelného výbuchu. Dle teorie řetězových 

reakcí se každá řetězová reakce skládá ze tří charakteristických částí: iniciace, propagace a 

terminace [8].  

Iniciace řetězce 
 

 K iniciaci řetězce dochází dodáním energie. Je-li dodáno dostatečné množství energie, 

dochází ke štěpení vazeb v molekulách přítomných látek a ke vzniku jednoelektronových 

útvarů – tzv. radikálů. Reaktivita vzniklých radikálů je dána množstvím vynaložené energie 

na roztržení vazby. Čím větší energii je nutno vynaložit na roztržení vazby, tím reaktivnější 

radikál vzniká. Radikály pak dále vstupují do propagačního stupně [8] [1]. Rozštěpení 

molekuly chlóru je znázorněno v rovnici (3.1).       

                                                            Cl2   2 Cl                                                     (3.1) 

Propagace řetězce 
 

 V průběhu propagačního stupně dochází k růstu řetězce a zvyšování rychlosti reakce. 

Volný radikál při srážce s molekulou jiné látky vyvolá působením svého nepárového 

elektronu v této molekule přeskupení vazeb a vznikne termodynamicky stálejší produkt.  

 

 

Obr. 3-2: Schéma nerozvětvené reakce [8] 
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 Součastně dojde k vytvoření jiného radikálu [8] [1]. Na úrovni propagačního stupně 

mohou vznikat rozvětvené a nerozvětvené řetězce (obr. 3-2 a obr. 3-3). 

 

 

 

 

 

 Obr. 3-3: Schéma rozvětvené reakce [8] 
 
 

• Nerozvětvená řetězová reakce je taková reakce, při které vzniká tolik nových 

radikálů, kolik jich do reakce vstoupilo, jak je uvedeno v rovnici (3.2). 

 

                                            Cl  + H2 = HCl + H  

                                            H  + H2 = HCl + Cl                                                     (3.2) 

• Rozvětvená řetězová reakce je taková reakce, kde se v každém reakčním kroku počet 

radikálů zvětšuje. Příklad rozvětvené řetězové reakce je uveden v rovnici (3.3). 

 

                                            OH + H2 = H2O + H  

                                               H + O2 = OH + H                                                 (3.3) 

 

• Degenerativně rozvětvená řetězová reakce je taková reakce, kde hlavní řetězec je 

nerozvětvený, ale vznikají takové produkty, které se dále mohou rozkládat za vzniku 

nových radikálů a zahajovat nové reakce [12].      

Terminace řetězce 
 

 V průběhu terminačního stupně dochází k zániku radikálů. K zániku může 

docházet v důsledku rekombinace dvou radikálů na původní složku, z níž vznikly 

disociací, spojením dvou radikálů stejného druhu, desaktivací na stěně nádoby nebo 

reakcí s cizí látkou, s kterou vytvoří málo reaktivní nebo stabilní radikál (inhibitor) 

[1]. Příklad terminace uvádí rovnice (3.4) 

 

                                                            CF3Br    CF3 + Br                                         (3.4) 
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Teorie tepelného výbuchu 
 
 Teorie tepelného výbuchu předpokládá, že teplo uvolňované při chemické reakci je 

vyšší než teplo odváděné. Růstem teploty dochází k růstu rychlostní konstanty chemické 

reakce a rovněž k růstu reakční rychlosti reakce. Zvyšování reakční rychlosti reakce vede ke 

zrychlení průběhu reakce a výsledkem jsou stejné efekty jako zrychlování reakce v důsledku 

rozvětvování řetězců. Na rozdíl od teorie řetězových reakcí, je zde závislost na rozdílu mezi 

vybavovaným a odváděným teplem a ohřevu systému. U izotermických reakcí nebo téměř 

izotermických reakcí, které jsou vysvětleny teorií řetězových reakcí lze roli vybavování tepla 

zanedbat. Tato teorie vysvětluje procesy hoření a výbuchu, které probíhají s vysokými 

rychlostmi a nelze je považovat a izotermické děje. Mezi řetězovým a tepelným 

mechanismem není však ostrá hranice, tyto reakce se mohou navzájem prolínat [8]. 

3.2 Prach jako hořlavina 
 

 Hořlavost prachu stejně jako všech ostatních látek je podmíněna chemickými a 

fyzikálními vlastnostmi daného prachu. Chemické vlastnosti vycházejí z chemické skladby 

látky a fyzikální vlastnosti popisují vzhled a chování dané látky. [7].    

3.2.1 Chemické vlastnosti ovlivňující hořlavost 
 

 Chemicky nejjednodušší látky jsou prvky, jejichž hořlavost závisí na chemické afinitě 

prvku ke kyslíku nebo jinému oxidačnímu činidlu. Výsledkem slučování prvků s oxidačními 

činidly jsou oxidy. Podle toho jak snadno tvoří prvky oxidy, rozdělujeme prvky na hořlavé a 

nehořlavé [12], [7].  

• Hořlavé prvky představují prvky, které vytvářejí snadno za běžných podmínek oxidy. 

Mezi tyto prvky patří například vodík, fosfor, sodík, vápník a další prvky. Tyto prvky 

reagují s kyslíkem exotermní reakcí a jejich slučovací entalpie má zápornou hodnotu. 

Reakční rychlost těchto prvků je veliká a často je doprovázena vývojem světla a tepla.  

• Nehořlavé prvky můžeme dále rozdělit do dvou skupin, a to na prvky, které netvoří 

oxidy za běžných podmínek a prvky, které netvoří oxidy vůbec. Prvky první 

jmenované skupiny reagují endotermně nebo mírně exotermně a hodnoty entalpie jsou 

kladné nebo mírně záporné. Mezi tyto prvky patří například dusík, chlór a stříbro. Do 

druhé jmenované skupiny prvků patří vzácné plyny a některé ušlechtilé kovy například 

platina [12]. 
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 Hořlavost chemických sloučenin je závislá na prvkové skladbě molekul. Za hořlavé 

sloučeniny se považují sloučeniny, které jsou tvořeny hořlavými prvky. Podobně je tomu u 

sloučenin nehořlavých, ty obsahují naopak prvky nehořlavé. K rozporu dochází v případě 

přítomnosti jak hořlavých tak nehořlavých prvků, kdy o hořlavosti sloučeniny rozhodují 

druhy chemických prvků, množství a hmotnost jednotlivých prvků a chemické vazby mezi 

prvky, které jsou součástí molekuly.  

 Obecně však platí, že směsi jsou hořlavé, jestliže v nich převládají hořlavé prvky, jak 

v množství tak hmotnosti. S přítomností nehořlavých prvků ve sloučeninách dochází ke 

snižování hořlavosti [7].  

3.2.2 Fyzikální vlastnosti ovlivňující hořlavost 
 
 Důležitou roli v oblasti hořlavosti látek hrají kromě chemických vlastností i fyzikální 

vlastnosti. Mezi nejdůležitější fyzikální vlastnosti látek ovlivňující hořlavost patří stupeň 

dělitelnosti, modifikace, skupenství látky, energetický stav molekul a vlhkost. 

• Stupeň dělitelnosti představuje stupeň rozmělnění látky. Tím, že je látka 

rozmělněná na drobné části, dochází ke zvětšování povrchu, na kterém může 

docházet k chemickým reakcím. Dostatečný povrch látky a dokonalé promísení 

s oxidačním prostředkem vytváří ideální podmínky pro hoření. Stupeň 

rozmělnění snižuje teplotu vznícení, což může mít za následek, že látka, která 

je v kompaktním stavu nehořlavá, ve formě prachu velice dobře hoří.  

• Modifikace je vlastnost, která u tuhých látek může významně ovlivnit jejich 

hořlavost. Jako příklad poslouží fosfor, který se vyskytuje ve třech 

modifikacích: bílý, červený a černý. Bílá modifikace má sklony 

k samovznícení a ohřev začíná již při pokojové teplotě. Červená modifikace 

fosforu již není tak reaktivní a její teplota vznícení je mnohonásobně vyšší než 

u bílého fosforu. Černý fosfor je na rozdíl od výše zmíněných modifikací 

nehořlavou. 

• Skupenství ovlivňuje chování hořlaviny a její ochotu vstupovat do oxidačních 

reakcí. Skupenství hořlavin ovlivňuje jejich reakční rychlost, ta roste od tuhého 

přes kapalné až k plynnému skupenství.  

• Energetický stav molekul je ukazatelem reakční připravenosti molekuly. 

K reakci jsou způsobilé takové částice, které mají určité množství energie 

navíc, tato energie navíc se nazývá „aktivační energie“. Novou sloučeninu 
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mohou při srážce tvořit takové částice, které mají obsah energie nad hodnotou 

aktivační energie [12], [7].  

• Vlhkost je definována jako rozdíl hmoty vzorku určené při běžné teplotě okolí 

a hmotnost vzorku při úplném vysušení. Se zvyšující se vlhkostí dochází ke 

snižování citlivosti k hoření. Snížená citlivost hoření je dána především tím, že 

při hoření dochází k ohřevu a vypařování vody, což má za následek vznik páry, 

která funguje jako inertní chladič. 

3.3 Oxidační prostředky 
 
 Oxidační prostředky souhrnně představují látky, které dodávají směsi látek kyslík 

potřebný pro hoření. Nejčastějším oxidačním prostředkem je kyslík. Kyslík se může 

vyskytovat v podobě vzdušného kyslíku, jehož obsah ve vzduchu činí 21%, dále ve formě 

čistého kyslíku, kapalného kyslíku a kapalného ozónu. Kromě kyslíku může být jako 

oxidačního prostředku použito tzv. kyslíkatých oxidačních prostředků, které při chemické 

reakci odevzdávají kyslík a přijímají elektrony. Mezi nejvýznamnější kyslíkaté oxidační 

prostředky patří oxidy, peroxidy, kyseliny a soli. Poslední skupinou oxidačních prostředků 

jsou tzv. bezkyslíkaté oxidační prostředky. Mezi tyto oxidační prostředky patří především 

halové prvky fluor, chlor a brom [7].  

3.4 Iniciační zdroje 
 
 Existence hořlavé látky a oxidačního prostředku (hořlavého souboru), většinou nestačí 

k tomu, aby došlo k hoření. Výjimku tvoří, jak již bylo výše zmiňováno skupiny látek, které 

mají dostatek množství kyslíku ve svém chemickém složení a látky samovolně se vzněcující. 

Aby došlo k hoření, je zapotřebí působení iniciačního zdroje. Iniciační zdroje dodávají energii 

potřebnou pro přípravu hořlavé látky a aktivizaci hořlavého nebo výbušného souboru. 

V počáteční fázi dochází k iniciaci pouze v části objemu hořlavé látky a posléze k rozšíření 

hoření do ostatních části látky. Aby došlo k zapálení, musí být splněny následující podmínky: 

energie iniciačního zdroje musí být vyšší, než je minimální iniciační energie potřebná 

k zapálení a zároveň musí být teplota iniciačního zdroje vyšší, než je teplota vznícení dané 

látky. Tato závislost je vyjádřena rovnicí (3.5). 

 

                                                     Ezdroje > MIE Λ tzdroje > tvznícení                                          (3.5) 
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 Podle druhu energie, jakou zdroj zapálení působí, můžeme iniciační zdroje rozdělit na 

přímé teplené zdroje a iniciační zdroje vzniklé přeměnou jiné energie na energii tepelnou [7] 

[2].  

Přímé teplené iniciační zdroje 
  

 Mezi nejčastější přímé iniciační zdroje patří zejména plamen a horké plyny, horké 

povrchy a jiskry z topenišť a motorů. 

 
• Plamen a horké plyny vznikají v důsledku spalovacích reakcí. Ke vzniku 

plamenů dochází při spalovacích reakcích s teplotou vyšší než 1000 °C. Při 

spalovacích reakcích dochází rovněž ke vzniku spalin, které obsahují horké 

plyny nebo rozžhavené pevné částice, které vznikají při nedokonalém 

spalování nebo při hoření prachů. Plamen je jedním z nejúčinnějších zdrojů 

iniciace, kterým je možno iniciovat prakticky všechny hořlavé látky. K účinné 

iniciaci lze použít i plamenů malých rozměrů [2]. 

• Horké povrchy, představují takové povrchy, které dovedou vyvinout 

dostatečné množství tepelné energie pro dosažení teploty vznícení nebo 

samovznícení hořlavého souboru a dále povrchy, které dovedou iniciovat 

výbušnou atmosféru. Typickými horkými povrchy jsou radiátory, sušárny a 

ohřívací trubky. Za horké povrchy lze rovněž považovat zařízení a součásti, 

které přeměňují mechanickou energii na teplo jako například spojky, brzdy a 

ložiska. Iniciační schopnost horkého povrchu je dána především druhem látky 

a koncentrací látky se vzduchem nacházející se v blízkosti iniciačního zdroje. 

Dalšími důležitými parametry určujícími iniciační schopnost jsou povrch 

horkého povrchu a teplota, kterou je horký povrch schopen vyvinout [16], [2].  

• Jiskry z topenišť a motorů představují tuhé žhnoucí částice s teplotou vyšší, 

než je teplota vznícení téměř všech hořlavých látek. Obsah energie těchto 

částic není příliš vysoký, proto lze tímto iniciačním zdrojem zapálit pouze 

některé plynovzduchové směsi, usazený prach a vláknité materiály [7], [2]. 
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Iniciační zdroje vzniklé přeměnou mechanické energie 
 
 Mezi nejčastější iniciační zdroje vzniklé přeměnou mechanické energie na energii 

tepelnou jsou mechanické jiskry, ocelové jiskry vzniklé třením a nárazem, zahřívání při tření, 

adiabatická komprese a rázové vlny.  

 

• Mechanické jiskry vznikají při nárazu, tření nebo abrazivních procesech jako je 

broušení. V těchto procesech je předávána kinetická energie a v místě styku dochází 

k vývinu tepla a vzniku vysokých teplot.  

•  Ocelové jiskry vzniklé tření nebo nárazem se stávají nebezpečným iniciačním 

zdrojem teprve v případě, že dochází k jejich hoření. Ačkoliv mají ocelové jiskry 

takovou teplotu, že svítí, nemohou iniciovat ani velmi reaktivní hořlavé soubory. 

Iniciační energie, která je potřebná k zapálení nebo iniciaci výbušné směsi je zde 

k dispozici v podobě spalného tepla těchto částic.  

• Zahřívání při tření vzniká v takových případech, kdy se po sobě vzájemně pohybují 

dvě tělesa. Vzájemným pohybem dochází k ohřevu třecích ploch přeměnou třecího 

výkonu na teplo [7], [2].  

• Adiabatická komprese a rázové vlny mohou vyvinout tak vysokou teplotu, kterou 

může být iniciována výbušná atmosféra i usazený prach. Nárůst teploty vlivem rázové 

vlny je blíže znázorněn rovnicí (3.6) a (3.7), kde T představuje nárůst teploty v K, w 

rychlost proudění v m.s-1 a cp měrnou teplenou kapacitu v kJ. kg-1.K-1. 

 

                                            TKonečná = Tpoc. + T > Tvznícení                                       (3.6) 

 

                                                      ∆ .                                                   (3.7) 

 
 Nárůst teploty vlivem komprese je dále popsán rovnicí (3.8), kde Tpoc. představuje 

 počáteční teplotu komprimovaného média v K, Ppoc. a Pkon. hodnoty počátečního a 

 konečného tlaku v MPa a n polytropický koeficient [2]. 

 

                                            ∆ . 1                                     (3.8) 
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 Iniciační zdroje vzniklé přeměnou elektrické energie 
 
 Mezi nejčastější iniciační zdroje vzniklé přeměnou elektrické energie na energii 

tepelnou jsou rozptylové proudy, statická elektřina, výboj blesku a vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny. 

 
• Rozptylové proudy se mohou v elektricky vodivých systémech nebo jeho 

částech vyskytovat trvale nebo občasně. Rozptylové proudy vznikají jako 

zpětné proudy v napájecích zařízeních, v důsledku zkratu a poruch, jako 

výsledek magnetické indukce a úderu blesku.  

• Výboje statické elektřiny se mohou vyskytovat za určitých podmínek. 

Nejčastěji dochází ke vzniku výbojů při dotyku dvou látek a rozdělením nábojů 

po jejich oddálení, což může snadno vést k zápalným jiskrám. Příkladem může 

být izolovaná vodivá část, která je schopna se elektrostaticky nabíjet a při 

vybití dochází ke vzniku výboje. U nevodivých materiálů jako jsou například 

plasty, vznikají trsové výboje.  Ke vzniku plazivých výbojů dochází při 

oddělovacích postupech nebo kombinací vodivých a nevodivých materiálů. U 

sypkého materiálu na hromadě nebo v rozvířeném stavu mohou vznikat rovněž 

kuželové výboje [16], [2].  

• Výboj blesku jako iniciační zdroj způsobuje vždy vznícení výbušné atmosféry. 

V blízkosti místa výboje blesku dochází ke vzniku značného toku proudu 

schopného iniciace a vysoká indukovaná napětí. V ochranných vodičích 

dochází vlivem výboje blesku ke vzniku vysokých teplot [18]. 

• Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny o frekvenci 104 – 3·1012 HZ jsou 

vyzařovány systémy, které vyrábí a používají vysokofrekvenční elektrickou 

energii. Vodivé části, které se nacházejí v poli, fungují jako přijímací antény. 

Dostatečně silné pole a dostatečně velká přijímací anténa mohou iniciovat 

výbušnou atmosféru [2].  

Iniciační zdroje vzniklé přeměnou světelné energie 
 
 Do této kategorie iniciačních zdrojů patří takové iniciační zdroje, které vysílají 

elektromagnetické vlny v rozsahu frekvencí 3·1011 až 3·1015 Hz. Patří zde například sluneční 

záření, které může iniciovat hořlavé soubory, v případě zaostření paprsků dutým zrcadlem. 

Dále bleskové světlo, které může iniciovat prachovzduchové směsi nebo může vyvolat žhnutí 
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usazeného prachu. Posledním možným zdrojem je laserové záření, které může mít dostatečně 

velkou hustotu energie na značné vzdálenosti [7], [2].  

Iniciační zdroje vzniklé přeměnou chemické energie 
 
 Jako zdroj iniciace mohou rovněž působit exotermické chemické reakce, pokud je 

dodržena zásada, že teplo, které chemickou reakcí vzniká, je vyšší než teplo, které je 

odváděno do okolí. Zda reakce může dosáhnout vysoké teploty je závislé na poměru objemu a 

povrchu reagujícího systému, okolní teplotě a době trvání. Takto vzniklé vysoké teploty 

mohou vést k hoření a iniciaci výbušných atmosfér. Mezi reakce tohoto typu patří reakce 

pyroforických látek se vzduchem, alkalických kovů s vodou, samovznícení hořlavých prachů 

a další [18].  

Iniciační zdroje vzniklé absorpcí energie 
 
 Mezi iniciační zdroje, které mohou předávat dostatečné množství energie k iniciaci, 

patří ionizující záření a ultrazvuk. 

• Ionizující záření může být iniciačním zdrojem v důsledku absorbování 

energie. Ionizující záření může zapříčinit chemický rozklad nebo jiné reakce, 

které vytvářejí vysoce reaktivní radikály nebo chemické sloučeniny, které 

mohou být příčinou iniciace.  

• Ultrazvuk může být rovněž iniciačním zdrojem v důsledku absorbování 

energie. Absorbuje-li těleso ultrazvukové vlny, dochází uvnitř něj ke tření a 

k následnému ohřevu, který může v krajním případě přesáhnout teplotu 

vznícení [18] [2].   
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4. VÝBUCH PRACHŮ 
 

 Výbuch lze definovat jako velmi rychlou fyzikální nebo fyzikálně chemickou reakci, 

která je doprovázena uvolňováním velkého množství energie, způsobující náhlý a významný 

nárůst tlaku. V případě chemických výbuchů může být výbuch spojen rovněž s uvolňováním 

tepla a světla. Výbuch se na rozdíl od hoření vyznačuje tím, že při výbuchu nedochází 

k výměně hmoty s okolím nebo je tato výměna nepodstatná. Výbuchy můžeme členit na 

výbuchy fyzikální a výbuchy chemické. Aby došlo k výbuchu prachu je zapotřebí přítomnost 

hořlavého prachu, iniciačního zdroje, oxidačního prostředku, explozivního prostoru a disperze 

prachu v oxidačním prostředku. Tyto podmínky jak je uvedeno na (obr. 4-1) lze souhrnně 

označit jako tzv. „pentagon výbuchu“ [11], [14]. 

 

 

 

Obr. 4-1: Pentagon výbuchu [37]2 

4.1 Chemie výbuchu 
 
 Z chemického hlediska lze vysvětlit proces výbuchu prostřednictvím teorie řetězových 

reakcí a teorie tepelného výbuchu. Tyto teorie budou v následujícím textu upraveny pro 

podmínky výbuchu.  

  

                                                 
2 Oxidant – oxidační prostředek 
  Ignition source – iniciační zdroj 
  Dispesion of dust – disperze prachu 
  Confinement of dust – explozivní prostor 
  Combustible dust – hořlavý prach 
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Teorie řetězových reakcí 
 
 Teorie řetězových reakcí byla podrobněji probírána kapitole 3.1. Pro podmínky 

výbuchu je třeba doplnit pouze předpoklady, za kterých dochází ke vzniku řetězového 

výbuchu. U řetězových reakcí mohou nastat tři případy, které se odvíjí od pravděpodobnosti 

přerušení řetězce ß a pravděpodobnosti rozvětvení řetězce δ. 

• ß >> δ v tomto případě je pravděpodobnost přerušení řetězce vyšší než 

pravděpodobnost rozvětvení. Počet aktivních center se zvětšuje stacionárně, stejně tak 

i rychlost procesu. Reakce nenabývá výbušného charakteru. 

• δ > > ß v tomto případě je pravděpodobnost rozvětvení řetězce vyšší než 

pravděpodobnost přerušení řetězce. Počet aktivních center se zvětšuje exponenciálně a 

rovněž i rychlost procesu narůstá exponenciálně. Reakce nabývá výbušného 

charakteru a dochází k řetězovému výbuchu.  

• δ = ß v tomto případě je pravděpodobnost přerušení a pravděpodobnost rozvětvení 

stejná. Tato podmínka představuje přechod od stacionárního k exponenciálnímu 

nárůstu počtu aktivních center. Obě veličiny závisí na teplotě a rozměrech reakční 

nádoby. ß závisí na tlaku a inertních příměsích. Tyto případy jsou schematicky 

znázorněny na (obr. 4-2) [8]. 

 

 

Obr. 4-2:Pravděpodobnost vzniku řetězového výbuchu [8] 

 

Teorie tepelného výbuchu 
 

Teorie tepelného výbuchu byla podrobněji rozebírána v kapitole 3.1. K této 

problematice lze dále doplnit, že pro rozvoj reakce má význam poměr aktivační energie EA a 

energie uvolněné reakcí ER. Mohou nastat tři situace. 
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• EA > ER tato reakce je endotermní a nemůže dojít k výbušné přeměně 

• EA = ER tato reakce je slabě exotermní a lze očekávat malou rychlost a 

nevýbušnou přeměnu 

• EA < ER při této reakci jsou aktivovány další molekuly. Dochází k rychlému 

šíření procesu a možnosti přechodu ve výbušnou přeměnu [8].  

Teorie horkých jader 
 

Vysvětluje přeměnu různých forem mechanické energie a detonace v energii tepelnou. 

Tato teorie vychází z existence jader o rozměrech v řádu 10-4 – 10-1 cm, které jsou rozložené 

rovnoměrně po celém objemu výbušniny. Prostřednictvím těchto jader dochází k přeměně 

mechanické energie v energii tepelnou. Jelikož jsou jádra malých rozměrů, dochází v nich ke 

koncentraci velkého množství energie a vzniku vysokých teplot, které vyvolávají výbušné 

přeměny. Horká jádra mohou vznikat těmito způsoby: 

• Rychlou adiabatickou kompresí malých plynových bublinek obsažených ve 

výbušnině. 

• Třením na povrchu výbušniny, mezi částečkami výbušniny, mezi částečkami 

výbušniny a příměsí. 

• Vnitřním třením při viskózním toku za vysokých tlaků a teplem při adiabatické 

kompresi pevné nebo kapalné výbušniny za vysokých tlaků [8]. 

4.2 Fyzikální výbuch 
 
 Je vyvolán změnou fyzikálního stavu média bez účasti chemické reakce. Nejčastěji 

jsou fyzikální výbuchy spojené s expanzí plynů z prostředí o vyšším tlaku do prostředí 

s nižším tlakem. Tento proces však musí být dostatečně rychlý, aby došlo ke vzniku tlakové 

vlny. Mezi nejčastější příčiny poškození nádob v důsledku fyzikálního výbuchu patří 

především: 

• Zvýšení tlaku zapříčiněné vnějším tepelným zdrojem nebo přeplněním jiného 

tlakového systému. 

• Snížení pevnosti nádoby v důsledku vnějšího mechanického poškození, koroze nebo 

únavou materiálu. 

Fyzikální výbuchy můžeme dále dělit na mechanické výbuchy (vznik přetlaku nebo 

podtlaku), elektrické výbuchy (přeměnou elektrické energie na tepelnou a mechanickou) a 

jaderné výbuchy (vznikající jako důsledek nukleárních nebo termonukleárních reakcí) [14]. 
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4.3 Chemický výbuch 
 
 Je definován jako rychle probíhající proces hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem nebo 

jiným oxidovadlem, spojený s uvolněním velkého množství zplodin hoření nebo tepla za 

prudkého nárůstu jejich tlaku. Ve většině případů je spojen s oxidací explodujících látek nebo 

se může jednat o samovolný rozpad molekul explodující sloučeniny. Chemický výbuch 

můžeme dále procházet následujícími výbušnými přeměnami, explozivním hořením 

(deflagraci), vlastním výbuchem a detonaci [14], [11]. 

Explozivní hoření (deflagrace) 
  

 Je výrazná exotermická reakce s možnými tlakovými účinky. Explozivní hoření 

probíhá jak v plynech, tak v kondenzovaných látkách (kapaliny, pevné látky). U 

kondenzovaných látek dochází k explozivnímu hoření v plynné fázi po předchozím vypaření 

nebo pyrolýze kondenzované fáze. Rychlost explozivního hoření závisí na složení směsi 

plynů a na počáteční teplotě. Explozivní hoření kondenzovaných látek ovlivňuje i tlak, kdy 

s vyšším tlakem probíhá hoření rychleji. Značný vliv na explozivní hoření mají inertní látky 

(snižují rychlost hoření) a látky působící katalyticky (urychlování hoření). Lineární rychlost 

šíření reakční zóny dosahuje nízkých hodnot, někdy však může dosáhnout až 100 m.s-1. 

Lineární rychlost šíření explozivního hoření je vždy nižší než rychlost zvuku [11], [14].  

Vlastní výbuch 
 
 Tvoří přechod mezi explozivním hořením a detonací. Lineární rychlost roste s tlakem. 

Pokud zplodiny nestačí unikat z reakční zóny, dochází ke zvýšení talku a k dalšímu narůstání 

lineární rychlosti. Tím může přejít vlastní výbuch v detonaci. Pokud bude zajištěn odvod 

zplodin z reakční zóny, může výbuch přejít zpět v explozivní hoření. Rychlost vlastního 

výbuchu je mnohem vyšší než u explozivního hoření.  

Detonace 
 
 Představuje výbušnou přeměnu, při které dochází ke vzniku rázové vlny a lineární 

rychlost výbušné přeměny dosahuje hodnot 900 – 9000 m.s-1. Výbušná přeměna se šíří 

prostřednictvím rázového stlačení látky detonační vlnou. Rychlosti, které jsou nižší než 900 

m.s-1 již nejsou stabilní a energie rázové vlny je malá a nemůže způsobit iniciaci zahřátím 

výbušného souboru adiabatickou kompresí na teplotu nutnou pro rozvinutí chemických 
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reakcí. Proces detonační přeměny je velmi rychlý a dochází při něm k nárůstu tlaku. Při 

detonaci kondenzovaných látek vznikají vyšší tlaky než u detonace plynných systémů. Při 

detonaci dochází vždy ke vzniku rázové vlny v určité vzdálenosti od epicentra výbuchu a její 

intenzita závisí na množství uvolněné energie a prostředí, ve kterém se šíří. Detonace 

kondenzovaných látek má skoro vždy za následek úplnou destrukci technologického zařízení 

a nejbližšího okolí [11], [14]. 

4.4 Hořlavý prach 
 

Hořlavý prach jako pojem byl již definován v kapitole 1. Tato kapitola se bude blíže 

zabývat parametry, které ovlivňují výbušnost hořlavého prachu jako jedné z podmínek 

výbuchového pentagonu. Mezi parametry, které budou posuzovány, patří: obsah popelu a 

prchavých částic, obsah inertních příměsí a vlhkost. 

 4.4.1 Obsah popelu a prchavých částic 
 
 Obsah popela je definovaný jako anorganický zbytek po spálení vzorku při normové 

teplotě. Čím vyšší jsou hodnoty popela, tím nižší jsou výbušné vlastnosti prachů. Naproti 

tomu stojí obsah prchavých částic. Prchavé částice se stanoví jako změna hmotnosti během 

pomalého zahřívání vzorku v určeném teplotním rozmezí. Prchavé částice jsou vlastně plyny, 

které se uvolňují z hmoty během zahřívání. Vyšší obsah prchavých částic zvyšuje výbušné 

vlastnosti prachů [3]. 

4.4.2 Příměsi inertních tuhých látek 
 

 Inertní příměsi významně snižují výbušnost až při poměrně vysokém obsahu inertních 

příměsí. K dosažení nevýbušnosti je někdy zapotřebí až 80 hmot. % příměsí inertních prachů 

[36]. 

4.4.3 Vlhkost 
 
 Vlhkost redukuje prudkost výbuchu. Tato skutečnost je dána tím, že dochází 

k vypařování a ohřevu vody a vznikající pára se chová jako inertní chladič. Vodní pára se dále 

mísí s pyrolýzními plyny v oblasti předehřívání a v důsledku toho je směs plynů méně 

reaktivní. Vlhkost také mimo jiné zvyšuje mezi částicemi kohezi a brání disperzi na menší 

částice [5]. U prachů se s rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje dolní mez výbušnosti a při 

obsahu nad 20 hmot. % je prach nevýbušný (obr. 4-3) [2]. 
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Obr. 4-3: Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti [2] 
 
 
 Vlhkost ovlivňuje také minimální iniciační energii. Se zvyšujícím se obsahem vlhkosti 

dochází ke zvyšování minimální iniciační energie. Závislost minimální iniciační energii na 

vlhkosti je uvedena na (obr. 4-4). 

 
 

 

  Obr. 4-4: Vliv vlhkosti na MIE [5]
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 Dalším parametrem, který je vlhkostí ovlivňován, je rychlost narůstání maximálního 

výbuchového tlaku. Se zvyšujícím se obsahem vlhkosti dochází ke snižování nárůstu 

maximálního výbuchového tlaku (obr. 4-5) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-5: Vliv vlhkosti na (dp/dt)MAX [5] 
 

4.5 Oxidační prostředek 
 
 Oxidační prostředky, které se účastní chemických reakcí, byly blíže probírány 

v kapitole 3.3. Nejvýznamnějším oxidačním prostředkem, který hraje významnou roli 

v oblasti výbuchů, je bezpochyby kyslík. Obsah kyslíku v prostředí ovlivňuje řadu 

výbuchových parametrů.  

 Zvýšený obsah kyslíku má za následek zvyšování horní meze výbušnosti, ale dolní 

mez výbušnosti není nijak významně ovlivněna. V důsledku přítomnosti většího množství 

kyslíku reaguje větší množství látky a teplota plamene je vyšší, což má za následek zvýšení 

výbuchových parametrů. Vliv obsahu kyslíku v na maximální rychlost narůstání výbuchového 

tlaku a maximální výbuchový tlak je uveden na (obr. 4-6 a obr. 4-7). 

 Obsah kyslíku má rovněž vliv na minimální teplotu vznícení a minimální iniciační 

energii. Minimální teplota vznícení klesá se vzrůstajícím obsahem kyslíku ve výbušném 

prostředí. U minimální iniciační energie je tomu obdobně, se zvyšujícím se obsahem kyslíku, 

klesá i minimální iniciační energie. 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-6: Vliv O2 na Pmax [5]  

 

 

                  Obr. 4-7: Vliv O2 na (dp/dt)MAX [5] 

 
 Důležitým parametrem vztahujícím se k množství oxidačního prostředku v prostředí je 

limitní obsah kyslíku. Tato hodnota udává minimální množství kyslíku, při kterém může ještě 

dojít k výbuchu. Limitní obsah kyslíku je závislý na druhu hořlavé látky a na přítomnosti 

inertní látky [5], [2].       
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4.6 Iniciace 
 

Iniciaci jako jeden z prvků výbuchového pentagonu představuje iniciační zdroj. 

Nejběžnější iniciační zdroje byly popsány v kapitole 3.4. Kromě iniciace však průběh 

výbušných přeměn ovlivňují další parametry. Mezi tyto parametry patří iniciační teplota, 

iniciační tlak a velikost iniciační energie.  

4.6.1 Iniciační teplota 
           

 Počáteční teplota v okamžiku iniciace má velký vliv na rozsah výbušnosti. Dolní mez 

výbušnosti se snižuje a horní mez výbušnosti se zvyšuje. Maximální výbuchový tlak Pmax se s 

růstem počáteční teploty snižuje.  

 Počáteční teplota rovněž ovlivňuje minimální iniciační energii, která lineárně snižuje 

se zvyšující se počáteční teplotou. Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti je 

znázorněna na (obr. 4-8) a vliv na minimální iniciační energii na (obr. 4-9) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-8: Vliv Tpoc. na LEL [5] 
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 Obr. 4-9: Vliv Tpoc na MIE[5] 

 4.6.2 Iniciační tlak 
 
 Počáteční tlak v okamžiku iniciace má vliv především na maximální výbuchové 

parametry. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku a maximální výbuchový tlak se 

rovnoměrně zvyšují v závislosti na počátečním tlaku. Tato závislost je znázorněna na (obr. 

4-10 a obr. 4-11). 

             
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4-10: Vliv Ppoc. na Pmax [5]   
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Iniciační tlak rovněž ovlivňuje meze výbušnosti. Horní mez výbušnosti roste a dolní mez 

výbušnosti nepatrně klesá [5],[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-11: Vliv Ppoc. na (dp/dt)MAX [5] 

        

4.6.3 Velikost iniciační energie 
 

Velikost iniciační energie ovlivňuje především maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku a rozsah výbušnosti. Zvyšuje-li se velikost iniciační energie, rozšiřuje se 

rozsah výbušnosti a dochází ke zvyšování maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku 

[2]. 

4.7 Disperze prachu 
 

Na základě fyzikálně-chemických vlastností patří prašné směsi ke koloidně-

disperzním soustavám, pro které je určující lineární rozměr částic. Pří dané hmotnosti 

soustavy malý lineární rozměr vede k výraznému zvýšení plochy povrchu [12]. 

Disperzní soustava je systém, který je tvořen nejméně dvěma složkami, a to 

disperzním podílem a disperzním prostředím. V našem případě je disperzním prostředím 

vzduch a disperzním podílem prach. Prachové částice jsou tedy dispergovány ve vzduchu a 

tím vzniká disperzní soustava. Aby mohlo dojít k výbuchu, musejí mít částice určitou 

velikost, musí být dobře promíseny se vzduchem a množství částic musí vytvářet výbušnou 

koncentraci. Výbuch a jeho průběh může dále ovlivnit turbulence směsi a existence 
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hybridních příměsí. Tato kapitola se tedy bude zabývat stupněm disperzity částic, koncentrací 

a turbulencí [8].   

4.7.1 Stupeň disperzity částic 
 
 Stupeň disperzity d0 je dán poměrem povrchu všech částic S k jejich celkovému 

objemu pro jednotku hmotnosti:  

                                                               d0 = S/V                                                                  (4.1) 
 
 Měrný povrch částice S závisí na jejich geometrickém tvaru. V případě, že je částice 

krychlového tvaru vypočítá se měrný povrch částice dle vztahu (4.2), kde x představuje délku 

hrany krychle. 

              S = 
.

                                                            (4.2) 

  

 Měrný povrch kulové částice se spočítá dle vztahu (4.3). 

 

                                                            S = 
.

.                                                            (4.3) 

 Měrný povrch „vločkových“ částic, jejichž tloušťka x je menší než charakteristický 

průměr se vypočítá ze vztahu (4.4.). Takovéto typy částic mohou vznikat z kulových částic, 

které jsou stlačeny a plasticky zdeformovány.  

                                S                                                                   (4.4) 

 Měrný povrch vláken, které mají velkou délku v porovnání s průměrem, se vypočítá 

dle rovnice (4.5), kde x představuje průměr vlákna. 

            S                                                                  (4.5) 

 U hořlavých prachů vycházíme z toho, že disperzní fází je plyn. Pokud je plynem 

vzduch jedná se o aerodisperzní směs. Pokud je disperzním prostředím směs vzduchu, 

hořlavého plynu nebo páry hovoříme o hybridní směsi [5],[12].  
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4.7.2 Koncentrace 
 

K explozi prachu nemůže dojít, pokud se koncentrace prachu nenachází v určitých 

mezích. Explozivní rozmezí je poměrně úzké. Z (obr. 4-12) je patrné, že množství prachu 

nacházející se v pracovní atmosféře je 3x – 4x menší než minimální explozivní koncentrace. 

Explozivní koncentrace souvisí s vysokou optickou hustotou, která v běžných pracovních 

podmínkách nemůže nastat [5]. 

 

 

Obr. 4-12: Explozivní koncentrace [5]3 
 
 Pro výpočet koncentrace částic prachu lze využít vztah z rovnice (4.6), ve které x 

představuje velikost částice, L vzdálenost částic a ρp hustotu částic. 

 

                    c = ρp.(x/L)3     (4.6) 

 Pro výpočet koncentrace usazené vrstvy prachu v místnosti se využije vzorce z rovnice 

(4.7), kde ρb přestavuje hustotu vrstvy prachu, h tloušťku vrstvy a H výšku místnosti. 

 

                                      c = ρb.      (4.7) 

 
 Pro výpočet koncentrace usazené vrstvy prachu v potrubí se využije vzorce z rovnice 

(4.8), kde D představuje průměr potrubí [5]. 

 

                                                 
3 Industrial hygiene – hygienické limity 
  Explosible range – explozivní koncentrace 
  Dust deposit – usedání prachu 
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         c = ρb.
.

                 (4.8) 

4.7.3 Turbulence 
 
 Představuje interní více či méně náhodný vzájemný pohyb malých částic 

v prachovzduchové směsi. Pohyb probíhá ve třech rozměrech. Turbulencí dochází ke smíšení 

velmi horkých částic, horkých částic a nehořících částic. Ve směsi prachu se vzduchem 

vznikají velmi horké, horké a nehořící zóny. Vlivem turbulence dochází k tomu, že se plamen 

v turbulentně rozvířené prachovzduchové směsi šíří mnohem rychleji než v prachovzduchové 

směsi v klidném stavu. Se zvyšující se turbulencí v okamžiku iniciace se zvyšují maximální 

výbuchové parametry, zejména maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Při 

turbulenci dochází k odstranění tepla z iniciační zóny rychlým prouděním a k iniciaci 

turbulentního prachovzduchové směsi je zapotřebí větší energie než u prachovzduchové směsi 

v klidném stavu.  

 Turbulenci můžeme uvažovat ve dvou typech. Prvním typem je turbulence, která 

vzniká v průmyslových procesech, kde dochází ke vzniku prachovzduchových směsí (mixéry 

a cyklony). Druhým typem turbulence je takový, který vzniká výbuchem vyvolaným expanzí 

proudění nespáleného oblaku prachu před šířící se plamenem [5].  

4.8 Explozivní prostor 
 
 Pro výbuch prachů je rovněž důležitá přítomnost explozivního prostoru. Explozivní 

prostor ovlivňuje výbuch především svou velikostí a tvarem a dále přítomností otevřených 

ploch.  

Velkost a tvar explozivního prostoru 
 
 Explozivní prostory můžeme rozlišovat na prostory kubické a prostory podlouhlého 

tvaru. Kubické prostory mají délku l menší nebo rovnu dvěma průměrům d/1 ≤ 2d. Pro tyto 

prostory platí, že s rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

Maximální výbuchový tlak se s rostoucím objemem nemění. Tato závislost je vyjádřena tzv. 

kubickým zákonem (4.9), kde V je objem v m3, Kst  kubická konstanta prachu v MPa.m.s-1 a 

(dp/dt)MAX maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s-1. Platnost kubického 

zákona pro prachovzduchové směsi je od 40 litrů.  

 U podlouhlých prostorů neplatí kubický zákon. Se zvyšující se délkou potrubí nebo 

nádoby se maximální výbuchové parametry zvyšují [2]. 
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      . / .      (4.9) 

Otevřené plochy 
 

Otevřené plochy jako okna, dveře nebo výfukové otvory mají rovněž vliv na 

výbuchové parametry. O formování výbuchu v prostoru s přítomností otevřených ploch 

rozhoduje velikost těchto otvorů. Všeobecně je však výsledný tlak nižší než maximální 

explozivní přetlak. Tohoto se využívá v protivýbuchové ochraně k dimenzování únikových 

ploch a následných aplikací explozivních uvolňovacích prvků [36]. 
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5  POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

PRACHŮ 
 
 Mezi požárně technické charakteristiky (PTCH) prachů, které ovlivňují jejich 

hořlavost a výbušnost, patří zejména:  

• teplota vznícení rozvířeného prachu 

• teplota vznícení usazeného prachu 

• teplota vzplanutí usazeného prachu  

• teplota žhnutí usazeného prachu  

• stanovení náchylnosti k samovznícení  

• minimální iniciační energie  

• lineární rychlost šíření plamene  

• limitní obsah kyslíku 

• dolní mez výbušnosti 

• maximální výbuchový tlak 

• maximální rychlost narůstání výbuchu 

• kubická konstanta.  

Jednotlivé požárně technické charakteristiky jsou blíže rozepsány v příloze A. 
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6 POPIS A PŘÍPRAVA VZORKŮ 
 
 Pro měření požárně technických charakteristik byly zvoleny dva vzorky, a to 

dřevouhelný a černouhelný prach. Pro oba tyto vzorky byla stanovena sypná hustota a vzorky 

byly dále vhodným způsobem upraveny a použity pro zkoušky na jednotlivých přístrojích.  

6.1 Dřevěné uhlí 
 

 Dřevěné uhlí použité pro měření je běžně dostupným typem dřevěného uhlí pro 

grilování. Pro stanovení základních parametru dřevěného uhlí bylo vybráno srovnatelné 

dřevěné uhlí Standard firmy Ekogrill s.r.o. Dřevěné uhlí Standard je vyrobeno z bukového 

dřeva. Základní parametry uváděné výrobcem jsou následující: vlhkost 7 max. 7%, obsah 

pevného uhlíku cca 85 % a obsah popelu cca 1,5 %. Výhřevnost dřevěného uhlí činí 31 

MJ/kg. Obsah částic je následující: části o rozměru 0-20 mm: max. 10%, částice o rozměru 

20-60 mm: min. 70% a částice větší než 60 mm: max. 20%. 

 Na vlastnostech dřevěného uhlí se projeví charakter a druh použité dřeviny, stav 

dřeviny, doba těžby dřeviny, velikost použitých polen a tvrdost dřeviny [39] [6]. Ukázka 

dřevouhelného prachu pod mikroskopem je znázorněna na (obr. 6-1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6-1: Dřevouhelný prach zvětšený 20x 
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6.2 Černouhelný prach 
  
 Černouhelný prach použitý pro měření pochází z dolu Lazy a byl získán z mlýnice 

Coal Mill a.s., Dětmarovice. Základní parametry černouhelného prachu uváděné výrobcem 

jsou následující: obsah vody 0,80 hm %, popel 5,70 hm %, síra 0,39 hm %, obsah prchavé 

složky 28,78 hm % a index puchnutí 2,5. Obsah uhlíku je odhadován cca na 86,5 %. 

Výhřevnost černouhelného prachu činí 32,50 MJ/kg. Střední velikost zrna je menší než 0,040 

mm. Granulometrie vzorku je následující: podíl < 75 m: 77,90 hm %, podíl < 90 m: 6,53 

hm %, podíl < 200 m: 13,35 hm %, podíl < 500 m: 1,7 hm % a podíl > 500 m: 0,50 hm %. 

Ukázka černouhelného prachu pod mikroskopem je znázorněna na (obr. 6-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-2: Černouhelný prach zvětšený 20x 

6.3 Příprava vzorků   
 
 Vzorky dřevěného uhlí a černouhelného prachu určené pro stanovení požárně 

technických charakteristik se před měřením upravily tak, aby bylo jejich složení 

reprezentativní a velikost částic byla vhodná k měření. První fáze úprav dřevěného uhlí byla 

prováděna ve VVUÚ a.s. v Radvanicích. Dřevěné uhlí bylo nejdříve drceno na drtiči, čímž 

byl z kompaktního stavu získán prach. Dřevouhelný prach byl dále upraven mletím na turbo-

mlýnku. Takto výsledný prach byl dále proséván na sítovacím zařízení Retsch přes síto o 

velikosti ok 0,04 mm na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Výtěžnost dřevouhelného 

prachu byla vyšší a vzorek byl po prosévání rovnou upravován sušením v třízónové sušičce 

Binder ed 53 na teplotu 50°C. Sušením byla vlhkost snížena na cca 10,1 %. 
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 Černouhelný prach byl v první fázi rovněž upravován ve VVUÚ a.s. v Radvanicích, 

kde probíhalo mletí na kulovém mlýnku Fristch Pulverisete 14 a turbo-mlýnku. Takto 

upravený vzorek byl dále proséván na sítovacím zařízení Retsch přes síto o velikosti ok 0,04 

mm na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Výtěžnost černouhelného prachu byla nižší, a 

proto byl nepřesetý zbytek ze síta dále upraven mletím, pro získání vyššího podílu počtu 

jemných částic. Mletí bylo prováděno na kulovém mlýnku Fritsch Pulverisete 6 na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství. Takto pomletý zbytek byl opět přeséván přes síto o velikosti ok 

0,04 mm. Následně byl vzorek upravován sušením v třízónové sušičce Binder ed 53 na 

teplotu 50°C, čímž byla vlhkost snížena na cca 12,5 %. 

 Snímky obou vzorků pořízené pod mikroskopem jsou uvedeny v příloze B. 

Takto připravené laboratorní vzorky splňovaly podmínku pro standardní granulovaný stav B, 

kdy musí vzorek obsahovat minimálně 90% zrn menších než 0,063 mm. Laboratorní vzorky 

byly dále použity pro provádění zkoušek na jednotlivých přístrojích.  

6.4 Stanovení sypné hustoty 
 
 Sypná hustota prachu představuje hmotnost prachu na jednotku objemu při volném 

nasypání bez setřesení. Sypná hustota se určuje jako rozdíl hmotnosti prázdného odměrného 

válce m0 a hmotnost odměrného válce naplněného prachem m1, děleného objemem válce 

V viz. (6.1). Prach se do válce nasype pod horní rysku a setřesením se zarovná povrch prachu. 

Zkouška se opakuje celkem 3x.[4]. 

                                  (6.1) 

  

 Stanovení sypné hustoty dřevouhelného prachu a černouhelného prachu je uvedeno 

v (tab. 6-1) a (tab. 6-2). Výpočet průměrného hodnoty sypné hustoty je dán vztahem (6.2), 

kde je průměr  hodnot, n je počet měření a xi jednotlivé naměřené hodnoty.  

 

      · ∑      (6.2) 

 
 
Směrodatná odchylka σ se určí dle vztahu (6.3). 
 
 

                · ∑      (6.3) 
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Tab. 6-1: Sypná hustota dřevouhelného prachu 

DŘEVOUHELNÝ 

PRACH 
HMOTNOST 

ODM. VÁLCE [g] 

OBJEM 

VZORKU 
[cm3] 

HMOTNOST ODM. 
VÁLCE SE 

VZORKEM 
[g] 

HMOTNOST 

VZORKU 
[g] 

SYPNÁ 

HUSTOTA 
[kg/m3] 

Pokus 1 229,95 250 320,48 90,53 362,12 
Pokus 2 229,95 250 318,53 88,58 354,32 
Pokus 3 229,95 250 316,60 86,65 346,60 
Průměr - - 318,54 88,59 354,35 

 
 

Průměrná hodnota sypné hustoty 
 1 · 13 · 362,12 354,32 346,60 ,  /  

  

Směrodatná odchylka 
 

· ∑  · 362,12 354,35 354,32 354,35  

 346,60 354,35  ,  /  

 

Tab. 6-2: Sypná hustota černouhelného prachu 

DŘEVOUHELNÝ 
PRACH 

HMOTNOST 
ODM. VÁLCE [g] 

OBJEM 
VZORKU 

[cm3] 

HMOTNOST ODM. 
VÁLCE SE 
VZORKEM 

[g] 

HMOTNOST 
VZORKU 

[g] 

SYPNÁ 
HUSTOTA 
[kg/m3] 

Pokus 1 229,95 250 332,23 102,28 409,12 
Pokus 2 229,95 250 331,58 101,63 406,52 
Pokus 3 229,95 250 330,86 100,91 403,64 
Průměr - - 331,56 101,61 406,43 

Průměrná hodnota sypné hustoty 
 1 · 13 · 409,12 406,52 403,64 ,  /  

  

Směrodatná odchylka  
 

· ∑  · 409,12 406,43 406,52 406,43  

 403,64 406,43 ,  /  
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7 URČOVÁNÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÝCH 

CHARAKTERISTIK PRACHŮ 
  
 Požárně technické charakteristiky dřevouhelného a černouhelného prachu byly 

stanovovány na základě vybraných zkušební postupů a metodik. Stěžejní část měření byla 

soustředná v laboratořích VŠB-TUO-FBI, kde byla stanovována lineární rychlost šíření 

plamene po vrstvě usazeného prachu, minimální iniciační energie, teplota vznícení prachu 

v rozvířeném stavu, teplota vznícení v usazeném stavu a dolní mez výbušnosti. Další měření 

týkající se požárně technických charakteristik byla prováděna ve Vědeckovýzkumném 

uhelném ústavu (VVUÚ a.s.) v Radvanicích. Zde byly určovány: maximální výbuchový tlak, 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku a z těchto hodnot byla dále určena kubická 

konstanta.  

7.1 Lineární rychlost šíření plamene po vrstvě usazeného prachu 
 
 Lineární rychlost šíření plamene po vrstvě usazeného prachu byla popsána v ČSN 01 

5140-3. Tato norma byla v roce 2003 zrušena bez náhrady, přesto je tento postup 

zapracováván do pracovních postupů laboratoří a podle něj je i tato zkouška prováděna. 

Význam provádění této zkoušky spočívá především v tom, že ve většině bezpečnostní listů 

nadále figuruje parametr lineární rychlosti šíření plamene po vrstvě usazeného prachu a proto 

má svůj význam tento parametr zjišťovat. 

7.1.1 Zkušební zařízení 
 
 Zkušební zařízení, na kterém je prováděno zjišťování lineární rychlosti šíření plamene 

po vrstvě usazeného prachu se skládá z tlakové lahve s kyslíkem, redukčního ventilu, 

průtokoměru s regulátorem průtoku, podložky pod vzorek a křemenné trubice o průměru cca 

25 mm. Zkušební zařízení je blíže znázorněno v příloze C. 

7.1.2 Postup měření 
 
 Měření je dle ČSN 01 5140-3 prováděno ve dvou modifikacích, a to s vrstvou prachu 

1 mm a s vrstvou prachu 5 mm. V případě této diplomové práce bylo prováděné pouze měření 

s vrstvou prachu 5 mm. Na kovové podložce se připraví pomocí formy vzorek prachu o 

půlkruhovém průřezu, výška vrstvy prachu je 5 mm a délka 120 mm. Na podložce jsou 

vyznačeny dvě značky vzdálené od sebe 100 mm. Průtok kyslíku se nastaví na 0,5 l.m-1 

s přesností 3 mm na trubici průtokoměru. Podložka se vzorkem se vloží do trubice tak, že 
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konec vzorku vyčnívá z trubice. Vzorek se zapálí a měří se čas, za který vzorek prohoří 

prostor od jedné značky k druhé [4], [17].   

7.1.3 Výsledky měření 
 
 Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z těchto hodnot dále určená průměrná hodnota 

naměřeného času (6.2), směrodatná odchylka (6.3) a rychlost hoření (7.1), kde l je délka 

vrstvy.  

      

                            (7.1) 

Dřevouhelný prach 
 
Při měření lineární rychlosti šíření plamene po vrstvě usazeného prachu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,4°C, vlhkost v místnosti 33,8% a vlhkost vzorku 10,1%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány v (tab. 7-1). 

 Tab. 7-1: Lineární rychlost šíření plamene ve vrstvě usazeného dřevouhelného prachu 

PODMÍNKY GRANULOVANÝ STAV B JEDNOTKA 

VÝŠKA VRSTVY 5 mm 
DÉLKA VRSTVY 100 mm 

1. MĚŘENÍ 16,69 s 
2. MĚŘENÍ 16,44 s 
3. MĚŘENÍ 16,42 s 
4. MĚŘENÍ 15,87 s 
5. MĚŘENÍ 15,03 s 

PRŮMĚR 16,09 s 
SMĚRODATNÁ 

ODCHYLKA 
0,35 s 

RYCHLOST ŠÍŘENÍ 

HOŘENÍ 
0,62 cm.s-1 

 

Průměrná hodnota času 
 1 · 15 · 16,69 16,44 16,42 15,87 15,03 ,   
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Směrodatná odchylka 
 

· ∑  · 16,69 16,09 16,44 16,09 16,42 16,09  

 
 15,87 16,09 15,03 16,09 ,   
 

Lineární rychlost šíření hoření  
 10016,09 ,  ·  

  

 Dílčí závěr  
 
 Dle naměřené lineární rychlosti hoření lze konstatovat, že vzorek v podmínkách 

zkoušky šíří požár. 

 

Černouhelný prach 
 

Při měření lineární rychlosti šíření plamene po vrstvě usazeného prachu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,4°C, vlhkost v místnosti 33,8% a vlhkost vzorku 12,5%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány v (tab. 7-2). 

Tab. 7-2: Lineární rychlost šíření plamene ve vrstvě usazeného černouhelného prachu 

PODMÍNKY GRANULOVANÝ STAV B JEDNOTKA 

VÝŠKA VRSTVY 5 mm 
DÉLKA VRSTVY 100 mm 

1. MĚŘENÍ 6,78 s 
2. MĚŘENÍ 6,31 s 
3. MĚŘENÍ 7,03 s 
4. MĚŘENÍ 6,94 s 
5. MĚŘENÍ 6,97 S 

PRŮMĚR 6,81 S 
SMĚRODATNÁ 

ODCHYLKA 
0,09 S 

RYCHLOST ŠÍŘENÍ 

HOŘENÍ 
1,47 cm.s-1 
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Průměrná hodnota času 
 1 · 15 · 6,78 6,31 7,03 6,94 6,97 ,   

 

Směrodatná odchylka 
 

· ∑  · 6,78 6,81 6,31 6,81 7,03 6,81  

 6,94 6,81 6,97 6,81 ,   

 

Lineární rychlost šíření hoření  
 1006,81 ,  ·  

 

 Dílčí závěr  
 
 Dle naměřené lineární rychlosti hoření lze konstatovat, že vzorek dobře šíří požár.  
 

7.2 Minimální iniciační energie 
 
 Minimální iniciační energie je popsána v ČSN 13821. Tato zkušební metoda není 

vhodná pro použití se známými výbušninami, střelným prachem, dynamitem, výbušninami, 

které nepotřebují kyslík pro hoření, pyroforickými látkami nebo směsi látek, které se za 

určitých podmínek chovají podobným způsobem [19]. 

 

7.2.1 Zkušební zařízení 
 
 Zkušební zařízení, na kterém bylo prováděno stanovování minimální iniciační energie, 

se skládá ze skleněné Hartmannovy trubice s manipulační jednotkou, vysokonapěťové 

jednotky, systému rozviřování prachu, elektronického a pneumatického řízení přístroje, 

ovládacího panelu s dotykovým displejem, přístrojové skříně a počítače s nainstalovaným 

průvodcem experimentem. Schematické znázornění přístroje je uvedeno v příloze D. 
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7.2.2 Postup měření 
 
 Zkoušený prach se rozpráší do vzduchu ve zkušební nádobě při teplotě vzduchu od 

20°C do 25°C a absolutním tlaku v rozsahu od 0,8 bar do 1,1 bar a oblak prachu se pak 

nastaví jiskrovému výboji z kondenzátoru. Maximální hodnota zápalné energie nastavitelné 

na přístroji je 1 J a maximální navážka činí 3000 g.  

 Minimální zápalná energie je závislá na turbulenci prachovzduchové směsi a 

koncentraci prachu. Minimální zápalná energie musí být měřena při optimální koncentraci 

prachu a nejnižší experimentálně dosažitelné úrovni turbulence. Optimální koncentrace 

prachu a nejnižší experimentálně dosažitelná úroveň turbulence nemůže být stanovena 

v jednom kroku. Je proto zapotřebí provádět opakující se postup, který je složen ze tří 

základních kroků. 

 V prvním kroku se začíná s hodnotou zápalné energie, která zaručeně způsobí vznícení 

zkoušené koncentrace prachu ve vzduchu. Pak se skokově snižuje energie jiskry při 

zachované koncentraci prachu, až oblak prachu dále nelze vznítit danou energií při 10 za 

sebou následujících zkouškách.  

 V druhé fázi měření se opakuje postup při změněných koncentracích prachu při 

nejnižší energii zjištěné v předcházejícím kroku. Pokud dojde ke vznícení, opakuje se 

snižování energie jiskry při dané koncentraci prachu, až dále nelze vznítit oblak prachu danou 

energií při 10 za sebou následujících zkouškách.  

 V posledním kroku se opakuje postup s nejnižší koncentrací prachu a nejnižší energii 

jiskry a mění se doba zpoždění iniciace (turbulence), dokud se nenajde maximální energie 

(E1), při které nedošlo ke vznícení. 

 Minimální zápalná energie MIE leží mezi maximální energií (E1), při které nedošlo při 

10 po sobě následujících pokusech k vznícení prachu a nejnižší energií (E2), při které došlo 

alespoň k jednomu vznícení při 10 po sobě následujících pokusech[29], [19]. Takto závislost 

je znázorněna v rovnici (7.2).  

   

    E1< MIE <  E2                                                             (7.2) 

  

 Zatřídění iniciační energie, které je alternativou k metodě dle ČSN EN 13821 a je 

uvedeno v manuálu pro použití přístroje MIE-D 1.2 je následující: 

• MIE> 1000 mJ: vzorek je téměř necitlivý k elektrostatické iniciaci 
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• 300 mJ <MIE< 1000 mJ, 100 mJ <MIE< 300 mJ a 30 mJ <MIE< 100 mJ: 

vzorek je citlivý k elektrostatické inciaci 

• 10 mJ <MIE< 30 mJ, a 3 mJ <MIE< 10 mJ: vzorek je velmi citlivý 

k elektrostatické iniciaci 

• 1 mJ <MIE< 3 mJ, a MIE< 1 mJ: vzorek je extrémně citlivý k elektrostatické 

iniciaci [29] 

7.2.3 Výsledky měření 
 
 Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z těchto hodnot byla určena minimální 

zápalná energie, nejnižší navážka prachu ve vzduchu a nejnižší hodnota zpoždění iniciace.  

Dřevouhelný prach 
 
Při měření minimální iniciační energie dřevouhelného prachu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,6 °C, vlhkost v místnosti 32,8% a vlhkost vzorku 10,1%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány v (tab. 7-3). 

Tab. 7-3: Minimální iniciační energie dřevouhelného prachu 
NAVÁŽKA 

[g] 
INICIAČNÍ 

ENERGIE 

[mJ] 

ZPOŽDĚNÍ 
[ms] 

POKUS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

250 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
500 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
750 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1000 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1250 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1500 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1750 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2000 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2250 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2500 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2750 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
3000 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Dílčí závěr  
 
 Z uvedených výsledků vyplývá, že dřevouhelný prach má hodnotu zápalné energie 

vyšší než 1J a dle výše zmíněného členění, je považován jako vzorek, který je necitlivý 

k elektrostatické iniciaci. Vzorek by byl dále zařazen do 5. třídy jiskrové citlivosti. 
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Černouhelný prach 
 
Při měření minimální iniciační energie černouhelného prachu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,6 °C, vlhkost v místnosti 32,8% a vlhkost vzorku 12,5%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Naměřené 

hodnoty jsou zaznamenány v (tab. 7-4). 

Tab. 7-4: Minimální iniciační energie černouhelného prachu 
NAVÁŽKA 

[g] 
INICIAČNÍ 

ENERGIE 

[mJ] 

ZPOŽDĚNÍ 
[ms] 

POKUS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

250 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
500 1000 120 Х Х Х Х Х Х √    
500 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
750 1000 120 √          
750 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1000 1000 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х √ 
1000 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1250 1000 120 Х √         
1250 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1500 1000 120 Х √         
1500 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
1750 1000 120 Х Х √        
1750 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2000 1000 120 Х Х √        
2000 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2250 1000 120 Х Х Х Х Х √     
2250 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2500 1000 120 Х √         
2500 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
2750 1000 120 Х Х Х Х Х Х √    
2750 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
3000 1000 120 Х Х Х Х Х Х √    
3000 300 120 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
500 1000 150 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
 

Dílčí závěr  
 
 Z uvedených výsledků vyplývá, že černouhelný prach má hodnotu zápalné energie 1 J, 

nejnižší navážka prachu rozptýlená ve zkušebním zařízení činí 500g a nejnižší hodnota 

zpoždění iniciace je 120 ms. Dle zmíněného členění, je vzorek považován jako citlivý 

k elektrostatické iniciaci. Vzorek by byl dále zařazen do 5. třídy jiskrové citlivosti. 
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7.3 Teplota vznícení prachu v rozvířeném stavu 
 
  

Teplota vznícení prachu v rozvířeném stavu se určí dle ČSN EN 50281-2-1 metodou 

B. Tento zkušební postup je vhodný pro stanovení minimální teploty stanoveného povrchu, 

při které dochází ke vznícení daného vzorku rozvířeného prachu nebo jiných podobných 

částic. Zkouška je braná jako doplňková zkouška ke stanovení minimální teploty vznícení 

prachu ve vrstvě usazeného prachu metodou A.  

Použití pece dle ČSN EN 50281-2-1 umožňuje pouze krátkou dobu pobytu částic 

prachu uvnitř pece, proto je tato metoda použitelná pro průmyslové zařízení, kde je prach 

v rozvířeném stavu přítomen pouze po krátkou dobu. Tato metoda není vhodná pro použití 

s látkami, které mají vlastnosti výbušnin. Dále tato metoda není použitelná pro prach, který 

může po delším časovém úseku, než je předpokládaná doba zkoušky uvolňovat plyny 

z usazeného prachu v důsledku pyrolýzy nebo doutnání [23].  

7.3.1 Zkušební zařízení 
  
 Zkušební zařízení, na kterém bylo prováděno měření je upravenou modifikací 

zařízení dle ČSN EN 50281-2-1.  

Zařízení dle ČSN EN 50281-2-1 
 
 Zkušební zařízení se skládá z pece, která je vyhřívaná křemennou trubicí. Vyhřívaná 

křemičitá trubice pece je svislá a ve svém dolním konci otevřená do atmosféry. Horní konec 

je připojen pomocí skleněného adaptéru k zásobníku prachu. Prach je rozprašován do pece 

otevřením solenoidového ventilu, který uvolní stlačený vzduch z nádrže. Pec je instalována na 

stojanu tak, aby bylo možné snadno pozorovat spodní konec trubice pece. Pod trubicí se 

umístí zrcadlo umožňující pozorovat vnitřek trubice pece [23]. Konstrukce zařízení dle ČSN 

EN 50821-2-1 je znázorněna v příloze G. 

Modifikované zařízení na VŠB-TUO-FBI 
 

Zkušební zařízení se rovněž skládá z válcové vertikální pece. Vnitřní průměr pece je 

60 mm a výška 200 mm. Teplotu pece je možno regulovat minimálně do teploty 800 °C. Celá 

pec je umístěna na stojanu. K měření teploty se používá termočlánek. Vyhodnocení teploty je 

prováděno přístrojem GMH 3230. Rozviřovací zařízení je konstruována stejně jako u ČSN 

EN 50281-2-1 a skládá se z přívodu vzduchu o stanoveném talku, který se nastavuje pomocí 

redukčního ventilu na manometru. Na přívodním vzduchovém vedení je nainstalovaný 
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zásobník, do kterého se při jednotlivých pokusech umisťuje měřený vzorek. Podle potřeby je 

možné měnit tlak rozšiřovacího vzduchu a množství vzorku. Zplodiny hoření jsou z pece 

odstraněny vyfoukáním [30]. Modifikované zařízení je upraveno dvěma úpravami. První 

úpravou je způsob přivádění prachu do pece. Prach je do pece přiváděn spodním otvorem. 

V peci se pohybuje směrem vzhůru a dochází k jeho rozvíření. Následně nastává sedimentace 

prachu. Díky tomuto způsobu rozvíření prachu by se měl prach vyskytovat v prostoru pece 

delší dobu a mělo by dojít k delšímu teplotnímu namáhání vzorku oproti postupu dle normy. 

Druhou úpravou je instalace měřícího okruhu, za účelem zjišťování indukční doby vznícení 

prachu. Dle ČSN EN 50281-2-1 není indukční doba vznícení zjišťována [9]. Konstrukce 

modifikovaného zařízení na VŠB-TUO-FBI je znázorněna v příloze E. 

7.3.2 Postup měření 
 
 Do zásobníku prachu se vloží cca 0,1 g prachu. Teplota pece se nastaví na 500 °C a 

tlak v nádržce na hodnotu 0,1 bar nad atmosférickým tlakem. Prach se rozvíří do pece. Pokud 

nedojde ke vznícení, opakuje se zkouška s novým prachem a teplota se zvýší po krocích o 50 

K až do dosažení vznícení, nebo pokud teplota pece dosáhne 1000 °C. 

 Po dosažení teploty vznícení se mění hmotnost prachu a tlak vzduchu pro rozprášení 

prachu tak dlouho, dokud nedojde k nejintenzivnějšímu vznícení. Pak se použitím stejné 

hmotnosti a rozviřovacícho tlaku provádí další zkoušky a teplota se snižuje o 20 K, až 

nedojde k vznícení při 10 za sebou následujících pokusech. Hmotnosti prachu musí být 

vybírány dle uvedené řady s tolerancí ± 5%: 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0, 10; 0, 20; 0,30; 0,50 a 

1,00. Hodnoty přetlaku vzduchu v nádržce pro rozviřování musí být vybírány z dále uvedené 

řady s tolerancí ± 5%: 0,02; 0,03; 0,05; 0, 10; 0,30 a 0,50 bar.  

Tab. 7-5: Hodnocení výsledků [4] 
NAMĚŘENÁ TEPLOTA  tr

vzníc. 

[°C] 
HODNOCENÍ MĚŘENÍ 

tr
vzníc. < 400 VZOREK JE VELMI VZNĚTLIVÝ 

400 < tr
vzníc. < 600 VZOREK JE VZNĚTLIVÝ 

600 < tr
vzníc. < 1000 VZOREK JE OBTÍŽNĚ VZNĚTLIVÝ 

tr
vzníc. NEZMĚŘENA VZOREK NENÍ VZNĚTLIVÝ DO 1000 °C 

 
 Za teplotu vznícení se bere nejnižší teplota pece, při které došlo ke vznícení při výše 

uvedeném postupu, snížená o 20 K pro teploty pece vyšší než 300 °C. Výsledky jsou 

hodnoceny dle (tab. 7-5) [23]. Nejistoty měření u tohoto zařízení činí u teploty ± 10 °C. 
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7.3.3 Výsledky měření 
 
 Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z těchto hodnot byla určena výchozí teplota 

pro měření, nejintenzivnější vznícení a teplota vznícení prachu v rozvířeném stavu.  

Dřevouhelný prach 
 
Při měření teploty vznícení dřevouhelného prachu v rozvířeném stavu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,5 °C, vlhkost v místnosti 32,2% a vlhkost vzorku 10,1%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Výchozí 

teplota, která byla měřením určena, je uvedena v (tab. 7-6).  

Tab. 7-6: Stanovení výchozí teploty měření 
STANOVENÍ VÝCHOZÍ TEPLOTY 

TEPLOTA [°C ] VZNÍCENÍ 
500 Х 
550 √ 

 
 
 Měření bylo prováděno se všemi řadami přetlaku i hmotnosti prachu a nejintenzivnější 

vznícení bylo zaznamenáno v (tab. 7-7). Ostatní řady z důvodu velkého množství dat nebudou 

dále interpretovány. 

Tab. 7-7: Hodnoty při nejintenzivnějším vznícení 
NAVÁŽKA [g] TLAK [bar] VZNÍCENÍ 

0,01 0,3 Х 
0,02 0,3 Х 
0,03 0,3 Х 
0,05 0,3 √ 
0,1 0,3 √ 
0,2 0,3 Х 
0,3 0,3 Х 
0,5 0,3 Х 
1,0 0,3 Х 

 

 Nejintenzivnější vznícení bylo zaznamenáno při navážce 0,1 g a tlaku 0,3 bar. 

Tyto hodnoty byly dále použity při snižování výchozí teploty o 20 K a dále byla určena 

teplota vznícení dřevouhelného prachu v rozvířeném stavu. Hledaná teplota vznícení 

dřevouhelného prachu v rozvířeném stavu je uvedena v (tab. 7-8). 
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Tab. 7-8: Hodnota teploty vznícení dřevouhelného prachu v rozvířeném stavu 
TEPLOTA  

[°C ] 
STANOVENÍ TEPLOTY VZNÍCENÍ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
550 √ 
530 √ 
510 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Dílčí závěr  
 
 Z uvedených výsledků vyplývá, že hodnota teploty vznícení dřevouhelného prachu je 

530 °C a vzorek můžeme dle výše zmíněné klasifikace považovat za vznětlivý.  

Černouhelný prach 
 
Při měření teploty vznícení černouhelného prachu v rozvířeném stavu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,4 °C, vlhkost v místnosti 35,8% a vlhkost vzorku 12,5%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Výchozí 

teplota, která byla měřením určena, je uvedena v (tab. 7-9).  

Tab. 7-9: Stanovení výchozí teploty měření 
STANOVENÍ VÝCHOZÍ TEPLOTY 

TEPLOTA [°C ] VZNÍCENÍ 
500 Х 
550 Х 
600 √ 

 

 Měření bylo prováděno se všemi řadami přetlaku i hmotnosti prachu a nejintenzivnější 

vznícení bylo zaznamenáno v (tab. 7-10). Ostatní řady z důvodu velkého množství dat stejně 

jako v předchozím případě nebudou dále interpretovány.  

Tab. 7-10: Hodnoty při nejintenzivnějším vznícení 
NAVÁŽKA [g] TLAK [bar] VZNÍCENÍ 

0,01 0,1 Х 
0,02 0,1 Х 
0,03 0,1 Х 
0,05 0,1 √ 
0,1 0,1 √ 
0,2 0,1 Х 
0,3 0,1 Х 
0,5 0,1 Х 
1,0 0,1 Х 
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 Nejintenzivnější vznícení bylo zaznamenáno při navážce 0,1 g a tlaku 0,1 bar. 

Tyto hodnoty byly dále použity při snižování výchozí teploty o 20 K a dále byla určena 

teplota vznícení černouhelného prachu v rozvířeném stavu. Hledaná teplota vznícení 

černouhelného prachu v rozvířeném stavu je uvedena v (tab. 7-11). 

Tab. 7-11: Hodnota teploty vznícení černouhelného prachu v rozvířeném stavu 
TEPLOTA 

 [°C ] 
STANOVENÍ TEPLOTY VZNÍCENÍ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
600 √ 
580 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Dílčí závěr  
 
 Z uvedených výsledků vyplývá, že hodnota teploty vznícení černouhelného prachu je 

600 °C a vzorek můžeme dle výše zmíněné klasifikace považovat za obtížně vznětlivý.  

7.4 Teplota vznícení prachu v usazeném stavu 
 
 Teplota vznícení prachu v usazeném stavu se určí dle normy ČSN EN 50281-2-1 

metodou A. Tato zkušební metoda stanovuje minimální teplotu vznícení prachu na 

stanoveném vyhřívaném povrchu. Je vhodná pro stanovení minimální teploty stanoveného 

horkého povrchu, při které dochází k rozkladu nebo vznícení vrstvy prachu o stanovené 

tloušťce uložené na tomto horkém povrchu, vystavenému atmosféře [23].  

7.4.1 Zkušební zařízení 
  

Zkušební zařízení se skládá z vyhřívaného povrchu, termočlánku v desce pro regulaci 

teploty, termočlánku pro záznam teploty ve vrstvě prachu, kruhu pro tvorbu vrstvy prachu a 

záznamového zařízení.  

Vyhřívaný povrch se skládá z kruhové kovové desky, která má tloušťku 20 mm a 

vytváří pracovní plochu 200 mm. Deska je elektricky vyhřívaná a teplota je regulována 

přístrojem, jehož snímacím členem je termočlánek, který je umístěný v desce. Vyhřívaný 

povrch dosahuje teploty maximálně 400 °C a teplota povrchu desky je konstantní v rozmezí ± 

5 K. Tato teplota je udržována po celou dobu zkoušky.  

V blízkosti termočlánku pro regulaci teploty se nachází obdobný termočlánek, který je 

připojený na záznamové zařízení, aby bylo možné stanovit chování vrstvy prachu během 

zkoušky. Tento termočlánek je rovnoběžně napnut nad vyhřívaným povrchem, ve výšce 2-3 

mm. Na vyhřívaný povrch se umisťuje kruh z kovové desky a vrstva prachu.  
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Vrstva prachu se vytvoří vyplněním dutiny kovového kruhu s odpovídající výškou. 

Průměr kruhu je 100 mm a na protilehlých stranách jsou zářezy pro umístění termočlánku pro 

měření teploty ve vrstvě prachu. Prach je zkoušen ve vrstvě 5 mm ± 0,1 mm. Pro účely 

hodnocení je možné provést měření s druhou a více výškami (např. 12,5 ± 0,1 mm) [23]. 

Zkušební zařízení je znázorněno v příloze F. 

7.4.2 Postup měření 
 
 Teplota vyhřívaného povrchu se nastaví na požadovanou hodnotu a nechá se ustálit 

v mezích ± 5 K. Do středu povrchu se umístí kovový kruh o výšce 5 mm a během dvou minut 

se naplní zkušebním prachem. Vrstva prachu je vytvářena bez zbytečného stlačování. Prach je 

vkládán do kovového kruhu pomocí špachtle a pohybem špachtle dále rozmisťován do stran 

tak, až je kruh lehce přeplněn. Vrstva se srovná přetažením hrany přes vrch kruhu. Přebytky 

se smetou pryč.  Spustí se záznam měření teploty vrstvy prachu a pozoruje se, zda dojde ke 

vznícení nebo samovolnému ohřevu. Za vznícení se považují následující případy: 

• Jsou-li vidět plameny nebo žhnutí nebo 

• Je naměřená teplota 450 °C nebo 

• Je naměřeno oteplení o 250 °C vyšší, než je teplota vyhřívané desky 

Zkouška pokračuje po dostatečně dlouhou dobu, dokud je ověřeno, že došlo ke vznícení 

vizuálním pozorováním nebo záznamem teploty termočlánku nebo tak, že došlo 

k samovolnému ohřívání bez vznícení s následným ochlazením vrstvy.  

 Pokud po 30 minutách není vidět žádné samovolné ohřívání, zkouška se ukončí a 

pokračuje se při vyšší teplotě. Pokud dojde ke vznícení, opakuje se pokus při nižší teplotě. 

Opakované pokusy jsou prováděny s novou vrstvou prachu o stejné tloušťce. Zkouška 

pokračuje do doby, dokud není nalezena teplota, která je dostatečně vysoká pro vznik 

vznícení nebo samovolného ohřívání vrstvy prachu, která není o více než 10 k vyšší než 

teplota, při které nedochází ke vznícení nebo samovolnému ohřívání [23]. 

 Za minimální teplotu vznícení se považuje nejnižší teplota zaokrouhlená na 

nejbližší celý násobek 10 °C, při které dojde ke vznícení vrstvy o dané tloušťce. Pokud je 

teplota vznícení nalezena na základě odečtu z termočlánku, je teplota vznícení stanovena 

stejně jako v předchozím případě, snížená o 10 K. Zaznamenává se i nejvyšší hodnota teploty 

vznícení, při které nedojde ke vznícení, ta nesmí být o více než 10 K nižší než teplota 

vznícení, při které došlo ke vznícení nebo u které se usuzuje, že došlo ke vznícení [23]. Tato 

hodnota musí být 3x potvrzena. Vyhodnocení naměřených hodnot je uvedeno v (tab. 7-12) 

[4]. 
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Tab. 7-12: Vyhodnocení výsledků měření [4] 
TEPLOTA VZNÍCENÍ / ŽHNUTÍ 

[° C] 
VYHODNOCENÍ 

tu
vzníc. nebo tu

zhnut.  < 150 VZOREK JE VELMI VZNĚTLIVÝ 

150 < tu
vzníc. nebo tu

zhnut. < 300 VZOREK JE VZNĚTLIVÝ 

tu
vzníc. nebo tu

zhnut > 300 VZOREK JE OBTÍŽNĚ VZNĚTLIVÝ 

tu
vzníc. nebo tu

zhnut NENALEZENA VZOREK NENÍ VZNĚTLIVÝ DO TEPLOTY 400 ° C 

7.4.3 Výsledky měření 
 
 Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z těchto hodnot byla dále určena teplota 

vznícení vrstvy usazeného prachu. Nejistota měření u teploty činí 10 °C a u indukční doby 

vznícení 20% [4]. 

Dřevouhelný prach 
 

 Při měření teploty vznícení dřevouhelného prachu v usazeném stavu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,8 °C, vlhkost v místnosti 34,1% a vlhkost vzorku 10,1%. 

Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Při zkoušce 

byla předpokládána teplota vznícení usazeného dřevouhelného prachu vyšší než 400 °C, proto 

byla zkouška započnuta při počáteční teplotě 400 °C. Výsledné hodnoty měření jsou uvedeny 

v (tab. 7-13). 

Tab. 7-13: Hodnoty teploty vznícení dřevouhelného prachu v usazeném stavu 
TLOUŠŤKA VRSTVY 

[mm] 

TEPLOTA POVRCHU 

[°C ] 
VZNÍCENÍ 

INDUKČNÍ DOBA VZNÍCENÍ 

[min] 

5 400 X 30 

Dílčí závěr 
 

 Ze zjištěné hodnoty je zřejmé, že teplota vznícení dřevouhelného prachu v usazeném 

stavu je vyšší než 400 °C a že vzorek není vznětlivý do teploty 400 °C. V rozsahu dané 

metodiky nelze zjistit přesnou hodnotu teploty vznícení dřevouhelného prachu v usazeném 

stavu. 

Černouhelný prach 
 

 Při měření teploty vznícení černouhelného prachu v usazeném stavu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 22,8 °C, vlhkost v místnosti 34,1% a vlhkost vzorku 12,5%. 
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Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Při zkoušce 

byla předpokládána teplota vznícení usazeného černouhelného prachu vyšší než 400 °C, proto 

byla zkouška započnuta při počáteční teplotě 400 °C. Výsledné hodnoty měření jsou uvedeny 

v (tab. 7-14). 

Tab. 7-14: Hodnoty teploty vznícení černouhelného prachu v usazeném stavu 
TLOUŠŤKA VRSTVY 

[mm] 

TEPLOTA POVRCHU 

[°C ] 
VZNÍCENÍ 

INDUKČNÍ DOBA VZNÍCENÍ 

[mm] 

5 400 X 30 

Dílčí závěr 
 

 Ze zjištěné hodnoty je zřejmé, že teplota vznícení černouhelného prachu v usazeném 

stavu je vyšší než 400 °C a že vzorek není vznětlivý do teploty 400 °C. V rozsahu dané 

metodiky nelze zjistit přesnou hodnotu teploty vznícení dřevouhelného prachu v usazeném 

stavu. 

7.5 Dolní mez výbušnosti 
 
 Dolní mez výbušnosti se určuje dle normy ČSN EN 14034-3. Tato norma popisuje 

zkušební metodu pro stanovení dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu v uzavřené nádobě. 

Dolní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlavého prachu ve směsi se vzduchem, při 

které dochází k výbuchu. Dolní mez výbušnosti je základem pro identifikaci nebezpečí a 

prevenci proti výbuchu. Tato metoda není vhodná pro výbušniny, které pro hoření nepotřebují 

kyslík, pyroforické látky nebo látky či směsi látek, které se mohou za určitých podmínek 

chovat tímto způsobem [22]. 

5.5.1 Zkušební zařízení 
 

 Výbuchová komora VK-100, na které bylo měření prováděno, se skládá ze 

samotné výbuchové komory, řídících a spínacích systémů zabudovaných v podvozku komory, 

pneumatického systému a dálkového ovládání komory. Výbuchová komora je válcového 

tvaru, vyrobená z 2 mm nerezové oceli o objemu 0,1 m3. Na dně komory jsou čtyři miskové 

rozviřovače, do kterých je přiváděn rozviřovací vzduch. V polovině výšky komory jsou 

umístěny odnímatelné NN elektrody pro chemickou iniciaci. V horní části komory je 

zabudované míchadlo a po stranách v komoře vyříznuta okénka opatřená tvrzeným 

bezpečnostním sklem. Horní okraj komory je opatřen přírubou s rychlo-uzavíratelnými 
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pákovými uzávěry. V prostoru komory jsou umístěna dvě teplotní čidla. Na povrchu pláště je 

zabudovaný termočlánek. V podvozku komory je zabudována tlaková láhev a pneumatické 

rozvody vzduchu.  

 Součástí komory je dálkové ovládání komory, které je tvořeno dotykovým displejem, 

tlačítkem nouzového vypnutí a spínačem pro blokování iniciace. Dálkové ovládání, umožňuje 

nastavení tlaku, rozviřování, doby zpoždění a druhu iniciace. Pokynem z dálkového ovládání 

se pustí vstřikování prachu, aktivuje se iniciační zdroj a spustí se záznamový systém teploty.  

 Iniciační zdroj je tvořen 1,0 g nitrocelulózy ± 0,05 g, která je zabalená v tenkém 

papírku. Do takto připraveného iniciačního zdroje se vloží elektrický mžikový palník, který je 

pak dále připevněn na NN elektrody. Zapálení je provedeno elektrickým impulsem, který 

rozžhaví mžikový palník a od něj se zapálí nitrocelulóza. Pro prach je iniciační energie 

stanovená na hodnotu 10 kJ, v podmínkách tohoto zařízení je hodnota iniciační energie 

snížená na 4,5 kJ [29]. Zařízení je schematicky znázorněno v příloze G. 

7.5.2 Postup měření 
 
 Do rozšiřovacích misek se nasype navážka vzorku, podle potřebné koncentrace. Na 

ovládacím panelu se nastaví rozviřovací podmínky a způsob iniciace. Mezi NN elektrody se 

připevní iniciační zdroj. Do příruby na komoře se umístí papírová membrána. Stisknutím 

tlačítka na ovládacím panelu „iniciace s rozvířením“ se do rozšiřovacích trysek přivede tlak a 

tím dojde k rozvíření vzorku a po uplynutí natavené doby rozviřování a zpoždění iniciace 

dojde k samotné iniciaci. Během zkoušky se vizuálně sleduje velikost plamene v komoře nebo 

nárůst teploty na čidlech na záznamovém zařízení. Zkoušky jsou prováděny při různých 

navážkách prachu, dokud nejsou nalezeny dvě navážky po sobě jdoucí. Navážka, při které 

směs nereaguje a navážka, při které dochází k iniciaci. Mez, při které nedochází k iniciaci, 

musí být 3x potvrzena. Za dolní mez je považována nejnižší hodnota navážky, při které 

dochází ke vznícení [30]. Vyhodnocení získaných výsledků je uvedeno v (tab. 7-15) [4]. 

Tab. 7-15: Hodnocení výsledků dolní meze výbušnosti [4] 
KONCENTRACE 

[g.m-3] 

INICIAČNÍ ENERGIE 

[kJ] 
HODNOCENÍ 

c < 40 4,5 VZOREK JE VELMI VÝBUŠNÝ 

40 < c > 200 4,5 VZOREK JE VÝBUŠNÝ 

c > 200 4,5 VZOREK JE OBTÍŽNĚ VÝBUŠNÝ 

LEL nenalezena 4,5 VZOREK NENÍ VÝBUŠNÝ 
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7.5.3 Výsledky měření 
 
 Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z těchto hodnot byla dále určena hodnota 

dolní meze výbušnosti zkoušených prachů. O tom, zda výbuch proběhl nebo neproběhl, se 

rozhodovalo vizuálně nebo na základě hodnot teploty zaznamenaných během měření. Aby 

bylo možné vyhodnocovat výsledky na základě teploty, bylo nutno stanovit teplotní průběh 

v případě přítomnosti iniciačního zdroje bez zkoušeného vzorku. Na základě tohoto, bylo 

zjištěno, že za přítomnosti pouze iniciačního zdroje dochází k nárůstu teploty cca o 2 °C a 

v případě výbuchu je nárůst teploty vyšší. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v příloze H.  

Černouhelný prach 
 

 Při měření dolní meze výbušnosti černouhelného prachu byly počáteční podmínky 

následující: teplota 23,5 °C, vlhkost v místnosti 22,1% a vlhkost vzorku 12,5%. Měření 

vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Rozviřovací podmínky 

během zkoušky byly následující: tlak při rozviřování 7 barů, doba rozviřování 150 ms a doba 

zpoždění 60 ms. Iniciační energie činila 4,5 kJ. Při měření byla použita chemická iniciace 

s rozvířením. Získané hodnoty jsou uvedené v (tab. 7-16). 

Tab. 7-16: Hodnoty dolní meze výbušnosti černouhelného prachu 
KONCENTRACE 

[g.m-3] 
NAVÁŽKA 

[g] 
POKUS 

1 2 3 
250 25 √ - - 
200 20 √ - - 
150 15 √ - - 
100 10 √ - - 
75 7,5 √ - - 
65 6,5 √ - - 
63 6,3 √ - - 
62 6,2 √ - - 
61 6,1 Х √ - 
60 6 Х √ - 
55 5,5 √ - - 
52 5,2 Х Х Х 
50 5 Х - - 

Dílčí závěr 
 

 Na základě naměřených hodnot můžeme konstatovat, že dolní meze výbušnosti 

černouhelného prachu je dosaženo při koncentraci 55 g.m-3 a lze jej považovat za výbušný. 
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Dřevouhelný prach 
 

 Při měření dolní meze výbušnosti dřevouhelného prachu byly počáteční podmínky 

následující: teplota 22,5 °C, vlhkost v místnosti 21,2% a vlhkost vzorku 10,1%. Měření 

vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER GMH 3300. Rozviřovací podmínky 

během zkoušky byly následující: tlak při rozviřování 7 barů, doba rozviřování 150 ms a doba 

zpoždění 60 ms. Iniciační energie činila 4,5 kJ. Při měření byla použita chemická iniciace 

s rozvířením. Získané hodnoty jsou uvedené v (tab. 7-17). 

Tab. 7-17: Hodnoty dolní meze výbušnosti dřevouhelného prachu 
KONCENTRACE 

[g.m-3] 
NAVÁŽKA 

[g] 
POKUS 

1 2 3 
250 25 √ - - 
200 20 √ - - 
150 15 √   - - 
125 12,5 √ - - 
110 11 √ - - 
105 10,5 √ - - 

102 10,2 √ - - 
100 10 Х Х Х 

Dílčí závěr 
 

 Na základě naměřených hodnot můžeme konstatovat, že dolní meze výbušnosti 

dřevouhelného prachu je dosaženo při koncentraci 102 g.m-3 a lze jej považovat za výbušný.  

7.6 Maximální výbuchové parametry látek 
 
 Mezi maximální výbuchové parametry látek patří maximální výbuchový tlak pmax a 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max. Maximální výbuchový tlak 

rozvířeného prachu se stanovuje dle normy ČSN 14034-1. Maximální výbuchový tlak je 

maximální hodnota přetlaku při výbuchu výbušné atmosféry v mezích výbušnosti hořlavého 

prachu v uzavřené nádobě [20]. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku rozvířeného 

prachu se stanovuje dle normy ČSN 14034-2. Maximální rychlost narůstání výbuchového 

tlaku (brizance) je maximální hodnota rychlosti nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu 

výbušné atmosféry v mezích výbušnosti hořlavého prachu v uzavřené nádobě [21]. Z rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku se dále stanoví hodnota kubické konstanty Kst dle vztahu (4.9). 

Měření obou těchto veličin je základem pro ochranu proti výbuchu při navrhování a 

konstrukci zařízení, ochranných systémů a přístrojů pro snižování účinků výbuchu. Výše 
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zmíněné metody pro stanovování maximálních výbuchových parametrů nejsou vhodné pro 

použití s výbušninami, látkami, které nepotřebují pro hoření kyslík, pyroforické látky nebo 

látka či směsi látek, které mohou za určitých podmínek reagovat tímto způsobem [20], [21]. 

7.6.1 Zkušební zařízení 
   

 Zkušební zařízení se skládá z výbuchového autoklávu, ovládacího panelu, počítače na 

zpracování dat, převodníku a elektroniky. Výbuchový autokláv je kulová nádoba o objemu 

0,25 m3. Skládá se ze dvou ocelových polokoulí, které jsou ovládané hydraulicky. Spodní 

polokoule je pevně připevněna k rámu konstrukce zařízení. Prostor autoklávu se nachází ve 

střední části rámu zařízení. Horní polokoule je připevněna k hydraulicky pohyblivému rámu, 

který umožňuje otevírání a zavírání autoklávu. Ve spodní části rámu je umístěna vývěva, 

pneumatické ventily, rozviřovací zařízení, hydraulická jednotka a pomocné prvky 

elektroinstalace. Prach je do vnitřního prostoru autoklávu přiváděn ze zásobníku. Zásobník je 

napojen na rozviřovací zařízení, které dále provádí rozvíření do prostoru autoklávu. Vnitřní 

prostor autoklávu je tvořen přívodem malého napětí pro iniciaci palníkem, dvěma vstupy 

plynů, pneumatickým ventilem vývěvy, mechanickým rozvířením a elektroventilem. Výbušný 

tlak je snímán snímačem dynamických tlaků, který je propojen s počítačem.  

 Iniciačním zdrojem je 0,8 g nitrocelulózy zabalené v papírku, do které je vložen 

elektrický mžikový palník. Iniciační zdroj se upíná na elektrody uvnitř autoklávu.  

 Ovládací pult slouží pro dálkové ovládání zařízení a nastavení rozviřovacích 

podmínek. Nastavuje se doba rozviřování a doba zpoždění iniciace [4], [10]. Zkušební 

zařízení je znázorněno v příloze I. 

7.6.2 Postup měření 
 

 Do rozšiřovacího zásobníku se umístí navážka vzorku pro zkoušenou koncentraci. 

K elektrodám uvnitř autoklávu se upevní iniciační zdroj a autokláv se uzavře. Zásobník se 

natlakuje na potřebný rozviřovací tlak. Na ovládacím pultu se stanoví doba rozviřování a doba 

zpoždění iniciace. Vývěvou se sníží tlak v autoklávu o 20 kPa, což odpovídá tlaku vzduchu, 

který se do autoklávu dostane při vnesení prachu. Tlačítkem „START ROZVÍŘENÍ“ se 

provede rozvíření vzorku a automaticky dojde k odpálení iniciačního zdroje dle nastaveného 

zpoždění. Průběh zkoušky je zaznamenáván do počítače, kde se vytvoří soubor dat, ze kterých 

se dále sestaví výbuchová křivka. Po provedení zkoušky je nutné vyrovnat tlak v autoklávu. 

Po provedení tohoto úkonu je možné autokláv otevřít a vyčistit od zbytků vzorku [10]. 
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 Získaný soubor dat obsahuje hodnoty časů a tlaků při zkoušené koncentraci. Z těchto 

hodnot se nalezne optimální koncentrace a jí odpovídající maximální hodnota výbuchového 

tlaku pmax. Z hodnot naměřených při optimální koncentraci se dále stanoví maximální hodnota 

narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax a z ní se dále určí kubická konstanta Kst. Na základě 

této hodnoty lze prach dále zařadit do prachové třídy [20],[21]. Vyhodnocení získaných 

výsledků je uvedeno v (tab. 7-18) a (tab. 7-19) [4]. 

Tab. 7-18: Hodnocení výsledků maximálního výbuchového tlaku [4] 
MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÝ TLAK PMAX 

[MPA] 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

0 VZOREK NENÍ VÝBUŠNÝ DO INICIAČNÍ ENERGIE  10KJ 

pmax < 0,6 VZOREK MÁ NÍZKÝ VÝBUCHOVÝ TLAK 

0,6 < pmax < 0,8 VZOREK MÁ VYSOKÝ VÝBUCHOVÝ TLAK 

0,8 < pmax VZOREK MÁ VELMI VYSOKÝ VÝBUCHOVÝ TLAK 

 

Tab. 7-19: Hodnocení výsledků maximálního rychlosti narůstání výbuchového tlaku [4] 
 (DP/DT) MAX 

[MPA.S-1] 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

(dp/dt)max < 7,5 VZOREK MÁ NÍZKÉ RYCHLOSTI  NARŮST. VÝB. TLAKU 

7,5 < (dp/dt)max < 15 VZOREK MÁ VYSOKÉ RYCHLOSTI  NARŮST. VÝB. TLAKU 

15 < (dp/dt)max VZOREK MÁ VELMI VYSOKÉ RYCHLOSTI  NARŮST. VÝB. TLAKU 

7.6.3 Výsledky měření 
 
Naměřené hodnoty byly převzaty z [13] a z těchto hodnot byla dále určena optimální 

koncentrace, maximální výbuchový tlak, maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku a 

kubická konstanta. 

Černouhelný prach 
 

 Při měření maximálních výbuchových parametrů černouhelného prachu byly počáteční 

podmínky následující: teplota 17,2 °C, vlhkost v místnosti 38,4%, vlhkost vzorku 12,5% a 

počáteční tlak 101,325 KPa. Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem GREISINGER 

GMH 3300. Rozviřovací podmínky během zkoušky pro optimální koncentraci 500 g.m-3 byly 

následující: tlak při rozviřování 20 barů, doba rozviřování 240 ms a doba zpoždění 60 ms. 

Iniciační energie činila 20 kJ. Výsledné hodnoty jsou uvedené v (tab. 7-20).  
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Tab. 7-20: Hodnoty maximálních výbuchových parametrů černouhelného prachu 

OPTIMÁLNÍ 

KONCENTRACE 

[g.m-3 ] 

NAVÁŽKA 

[g] 

MAX. VÝB. TLAK 

PMAX 

[MPa] 

TMAX 

[s] 

MAX. RYCHLOST NÁRŮST 

VÝB. TLAKU 

[MPa.s-1] 

KUBICKÁ 

KONSTANTA 

KST 

[MPa.m.s-1] 
500 125 0,71 1,69 14,56 9,17 

 

 Postup výpočtu maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku je uveden v příloze 

J. Výbuchová křivka černouhelného prachu je znázorněna na (obr. 7-1) Hodnota kubické 

konstanty byla vypočtena dle vztahu (4.9). 

 

Obr. 7-1: Výbuchová křivka černouhelného prachu při optimální koncentraci 500 g.m-3 

 

Dílčí závěr 
 

 Na základě získaných dat byl stanoven maximální výbuchový tlak při optimální 

koncentraci 500 g.m-3 na hodnotu 0,71 MPa. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

při optimální koncentraci 500 g.m-3 činila 14,56 MPa.s-1. Na základě těchto hodnot lze 

prohlásit, že černouhelný prach dosahuje vysokého výbuchového tlaku a má vysoké rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku. Kubická konstanta černouhelného prachu je 9,17 MPa.m. s-1 a 

vzorek lze zařadit do 1. třídy prachů. 
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Dřevouhelný prach 
 

 Při měření maximálních výbuchových parametrů dřevouhelného prachu byly 

počáteční podmínky následující: teplota 17,2 °C, vlhkost v místnosti 38,4%, vlhkost vzorku 

12,5% a počáteční tlak 101,325 KPa. Měření vlhkosti vzorku bylo měřeno vlhkoměrem 

GREISINGER GMH 3300. Rozviřovací podmínky během zkoušky pro optimální koncentraci 

200 g.m-3 byly následující: tlak při rozviřování 20 baru, doba rozviřování 190 ms a doba 

zpoždění 60 ms. Iniciační energie činila 20 kJ. Výsledné hodnoty jsou uvedené v (tab. 7-21).  

Tab. 7-21: Hodnoty maximálních výbuchových parametrů dřevouhelného prachu 

OPTIMÁLNÍ 

KONCENTRACE 

[g.m-3 ] 

NAVÁŽKA 

[g] 

MAX. VÝB. TLAK 

PMAX 

[MPa] 

TMAX 

[s] 

MAX. RYCHLOST NÁRŮST 

VÝB. TLAKU 

[MPa.s-1] 

KUBICKÁ 

KONSTANTA 

KST 

[MPa.m.s-1] 
200 50 0,78 0,51 18,11 11,41 

 
 Postup výpočtu maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku je uveden v příloze 

J. Výbuchová křivka dřevouhelného prachu je znázorněna na (obr. 7-2) Hodnota kubické 

konstanty byla vypočtena dle vztahu (4.9). 

 

Obr. 7-2: Výbuchová křivka černouhelného prachu při optimální koncentraci 200 g.m-3 
 

Dílčí závěr 
 

 Na základě získaných dat byl stanoven maximální výbuchový tlak při optimální 

koncentraci 200 g.m-3 na hodnotu 0,78 MPa. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 
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při optimální koncentraci 200 g.m-3 činila 18,11 MPa.s-1. Na základě těchto hodnot lze 

prohlásit, že dřevouhelný prach dosahuje vysokého výbuchového tlaku a má velmi vysoké 

rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Kubická konstanta černouhelného prachu je 11,41 

MPa.m. s-1 a vzorek lze zařadit rovněž do 1. třídy prachů. 

7.7 Shrnutí výsledků 
 
Kompletní rozbor požárně technických charakteristik dřevouhelného a černouhelného 

prachu jsou uvedeny v (tab. 7-22) a (tab. 7-23).
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Tab. 7-22: PTCH dřevouhelného prachu 
 

 

 

Tab. 7-23: PTCH černouhelného prachu 

RYCHLOST 
ŠÍŘENÍ 

HOŘENÍ VE 
VRSTVĚ 

USAZENÉHO 
PRACHU 

MINIMÁLNÍ 
INICIAČNÍ 

ENERGIE 

TEPLOTA 
VZNÍCENÍ 
PRACHU 

V ROZVÍŘENÉM 
STAVU 

TEPLOTA 
VZNÍCENÍ 
PRACHU 

V USAZENÉM 
STAVU 

DOLNÍ MEZ 
VÝBUŠNOSTI 

MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ 

PARAMETRY KUBICKÁ 
KONSTANTA 

COPT PMAX (DP/DT)MAX 

[cm.s-1] [J] [g] [°C] [°C] [g.m-3] 
[g.m-

3] 
[MPa] [MPa.s-1] [MPa.m.s-1] 

1,47 1 500 600 > 400 55 500 0,71 14,56 9,1 

RYCHLOST 
ŠÍŘENÍ HOŘENÍ 

VE VRSTVĚ 
USAZENÉHO 

PRACHU 

MINIMÁLNÍ 

INICIAČNÍ 
ENERGIE 

TEPLOTA 
VZNÍCENÍ 

PRACHU 
V ROZVÍŘENÉM 

STAVU 

TEPLOTA 
VZNÍCENÍ 

PRACHU 
V USAZENÉM 

STAVU 

DOLNÍ MEZ 
VÝBUŠNOSTI 

MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ 
PARAMETRY KUBICKÁ 

KONSTANTA 

COPT PMAX (DP/DT)MAX 

[cm.s-1] [J] [g.] [°C] [°C] [g.m-3] [g.m-3] [MPa] [MPa.s-1] [MPa.m.s-1] 

0,62 > 1 - 530 > 400 102 200 0,78 18,11 11,41 
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ZÁVĚR  
 

 Cílem této diplomové práce bylo stanovení požárně technických charakteristik 

hořlavých prachů. V teoretické části byly osvětleny potřebné základní pojmy, stávající právní 

rámec, proces hoření a výbuchu, podmínky ovlivňující průběh jednotlivých procesů a důležité 

požárně technické charakteristiky. Praktická část byla věnována samotnému stanovování 

požárně technických charakteristik. Měření jednotlivých požárně technických charakteristik 

probíhalo v laboratoři protivýbuchové prevence na fakultě bezpečnostního inženýrství a ve 

Vědeckovýzkumném uhelném ústavu v Radvanicích. Měření bylo prováděno na základě 

zkušebních postupů a metodik korespondujících s danými požárně technickými 

charakteristikami. 

 Pro měření byly zvoleny dva vzorky, a to černouhelný prach a dřevouhelný prach. U 

obou těchto vzorků byla stanovená sypná hustota, která je blíže uvedena v (kap. 6.4). Celkem 

bylo stanoveno sedm požárně technických charakteristik, přesněji lineární rychlost šíření 

plamene po vrstvě usazeného prachu (kap. 7.1), minimální iniciační energie (kap. 7.2), teplota 

vznícení prachu v rozvířeném stavu (kap. 7.3), teplota vznícení prachu v usazeném stavu (kap. 

7.4), dolní mez výbušnosti (kap. 7.5), maximální výbuchový tlak (kap. 7.6) a maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (kap. 7.6). V jednotlivých kapitolách byly popsány 

zkušební zařízení, postup měření a stanoveny dílčí závěry z výsledků měření. Kompletní 

rozbor požárně technických charakteristik je shrnut v (kap. 7.7). 

 Výsledné hodnoty požárně technických charakteristik mohou být dále použity jako 

podklad pro provedení analýzy rizik ve vztahu k nebezpečí vzniku požáru a výbuchu 

v provozu. Na základě provedené analýzy rizik a následném vyhodnocení a zohlednění všech 

dostupných informací musí být jednotlivé prostory zařazeny a klasifikovány z pohledu 

pravděpodobnosti výskytu a doby trvání přítomnosti nebezpečné výbušné atmosféry na 

prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Prostory s nebezpečím 

výbuchu se dále člení podle pravděpodobnosti výskytu a délky přítomnosti výbušné atmosféry 

na zóny (20, 21, 22). Zatřízení prostor do zón je prováděno podle NV č. 406/2004 Sb. [27] 

nebo také dle ČSN EN 60079-10-2. Jednotlivým zónám jsou dále přiřazeny kategorie zařízení 

podle úrovně ochrany (1,2,3). Od tohoto se odvíjí základní požadavky dle NV č. 23/2003 Sb. 

na výrobky, které jsou určeny pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu. Důsledná 

znalost požárně technických charakteristik je, jak již bylo výše zmíněného nezbytná pro návrh 

vhodných zařízení do prostor s výbušnou atmosférou, ale rovněž také pro návrh vhodných 



 

63 
 

bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti technologií a výrobních procesů. Bez 

dokonalé znalosti požárně technických charakteristik tedy nelze rozhodnout, zda je v dané 

technologii či výrobním procesu zajištěna bezpečnost provozu. 

 Stanovení požárně bezpečnostních charakteristik má rovněž svůj význam při výrobě, 

zpracování, manipulaci, při přepravě a skladování látek. Požárně bezpečnostní charakteristiky 

podávají potřebné informace o chování látek a možných nebezpečích s nimi spojenými. Na 

základě těchto informací můžeme lépe předcházet požárům a výbuchům, snadněji 

identifikovat a hodnotit riziko, stanovit potřebná preventivní opatření a zvolit vhodný taktický 

postup při nasazení sil a prostředků. Stanovení správného taktického postupu je velice 

důležité, protože nevhodně zvolený postup může při špatném vyhodnocení chování látky 

iniciovat požár nebo výbuch.  

 V neposlední řadě jsou požárně bezpečnostní charakteristiky důležité pro stanovení 

požárního nebezpečí při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 

požárním nebezpečím, kde jsou součástí stanovení podmínek požární bezpečnosti dle 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. Požárně bezpečnostní charakteristiky jsou rovněž nedílnou součástí 

bezpečnostních listů, požárních řádů a dalších důležitých dokumentací.  

 Z výše zmíněného tedy vyplývá, že stanovování požárně technických charakteristik je 

důležitou součástí pro zajištění bezpečnosti provozu. 
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