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ŠTEFÁNEK, Antonín. Vliv rozviřovacích podmínek na maximální výbuchové parametry. 

Ostrava, 2013. 82 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství.  

Diplomová práce se zabývá vlivem rozviřovacích podmínek na maximální výbuchové 

parametry u vybraných výbušných prachů. V práci je uveden, jako zkušební zařízení, 

výbuchový autokláv o objemu 0,25 m3, na kterém byly prováděny laboratorní experimenty 

v praktické části, kterým předcházela časově velmi náročná příprava vzorků. V teoretické části 

popisuji pár vybraných základních pojmů této problematiky. Závěrem zjistím optimální 

nastavení rozviřovacího kužele, se kterým budou mít přichystané prachy maximální výbuchové 

parametry. Jedním z výsledků diplomové práce je zjištění velmi citlivého nastavení 

rozviřovacího kužele pro vzorek dřevěnouhelného prachu. 

 

Klíčová slova: prach, výbuch, výbuchový autokláv, rozviřovací kužel. 

Annotation  

ŠTEFÁNEK, Antonín. Effect of Dispersion Conditions on Maximum Explosion 

Characteristics. Ostrava, 2013. 82 p. Graduation Thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering.  

The thesis describes the influence of dispersion conditions on maximum explosion 

characteristics of chosen explosive dusts. As an experimental device was chosen the explosive 

autoclave with 0.25 m3 volume which was used for laboratory experiments in practical part of 

the thesis preceding time consuming sample preparation. Theoretical part of the thesis 

describes basic therms of issue. The final part of thesis contains optimal adjustment of disperse 

cone for which used dusts will have maximum explosion characteristics. One of the result of 

the thesis is finding of a very sensitive setup of disperse cone for charcoal dust sample. 
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1 Seznam použitých symbolů a zkratek 

  Tabulka 1: Tabulka použitých symbolů a zkratek 

Zkratka 
Význam 

cχ Koncentrace výbušné směsi 

ČSN EN Česká národní norma Evropská norma 

(dp/dt)max Rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

Ei Iniciační energie 

Hsp Spalné teplo 

HZS Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

Кmax , Кst Kubická konstanta 

LOC Limitní koncentrace kyslíku 

MIE Minimální iniciační energie 

P Přechodová oblast 

Pex Výbuchový tlak 

Ti Počáteční teplota 

ti, ex Doba indukční periody 

tv Zpoždění iniciace 

tzv. Takzvaně 

např. Například 

resp. Respektive 

VVÚU  Vědecko výzkumný ústav uhelný 

a.s. Akciová společnost 

VA 250 Výbuchový autokláv o objemu 250 litrů 
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2 Úvod 

V dnešní době se dají informace o chování nebezpečné látky při havarijním úniku 

do okolí získat různými metodami. Obecně lze konstatovat, že existují tři přístupy, jimiž lze 

získat informace o tlakových účincích při výbuších prachů. Prvním přístupem je simulace 

úniku prachu v reálných podmínkách, což může být často finančně velmi nákladné a obvykle 

nesnadno proveditelné. Druhou, hlavní a základní alternativou pro získání informací 

o výbuších a jejich následcích jsou laboratorní experimenty za předem definovaných 

podmínek, jimiž lze studovat izolované fyzikálně-chemické reakce, které mohou souviset 

například s procesy hoření a výbuchů. Posledním způsobem může být simulace 

na počítačových programech, jejichž algoritmy jsou založeny na poznatcích 

z experimentálních pokusů. 

K výbuchu prachu v průmyslu může docházet v místech, kde se s hořlavými prachy 

manipuluje, nebo tam, kde je hořlavý prach hlavním či vedlejším produktem výroby. 

Zejména však při najíždění nebo odstavování technologických procesů. Abychom mohli 

navrhovat vhodná protivýbuchová opatření, je potřeba znát údaje o výbušnosti, kterými 

jsou maximální výbuchový tlak a maximální nárůst výbuchového tlaku. K výbuchu může 

dojít všude tam, kde je splněno pět podmínek pro výbuch – oxidační prostředek, 

přítomnost hořlavé látky, smíšení hořlaviny se vzduchem v mezích výbušnosti, dostatečně 

silný iniciační zdroj a prostorové omezení výbušného prostoru. Těchto pět podmínek je 

známo pod pojmem výbuchový pentagram. 

Výbušnost může být ovlivněna mnoha faktory, mezi které také patří vliv 

rozviřovacích podmínek. 

Cílem této diplomové práce je prozkoumání vlivu rozviřovacích podmínek 

na maximální výbuchové parametry. Dále se jedná o doladění měřících postupů, které jsou 

uvedeny v aktualizovaných normách (např. ČSN EN 14034-1+A1 až A4) a založení 

nových výsledků pro srovnání při experimentech s nově použitým kompresorem, který 

dokáže natlakovat rozviřovací zásobník na 20 barů, jak uvádí norma, oproti předchozímu 

kompresoru, který byl schopen tlaku pouhých 5 barů.  
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V kapitole praktické části, příprava vzorků, také uvádím, jak postupovat 

při přípravě vzorků v přípravně vzorků VVÚU a.s. při větších množstvích, než je schopna 

zvládnout laboratoř Fakulty bezpečnostního inženýrství.  

Navíc se podařilo obstarat dostačující množství vzorků (např. černouhelný prach 

od firmy Coal Mill a.s.), jenž bude následně sloužit k dalším experimentům výhradně 

pro potřeby školy. Výsledky ani vzorek tak nebude poskytnut třetím osobám. Výhodou je 

tak možnost dlouhodobých srovnávání výsledků pro dostačující množství stejného vzorku 

s identickými vlastnostmi a známým složením. 

Měření této diplomové práce probíhalo na výbuchovém autoklávu VA 250, který 

má vnitřní objem 0,25 m3 (250 litrů), oproti normou zmiňovaném VA 1000 o objemu 1 m3 

(1000 litrů) nebo VA 20 o objemu 0,02 m3 (20 litrů). Proto budu po zbytek práce zmiňovat 

jen VA 250 a hodnoty budou rovnou přepočteny na něj. Zařízení je majetkem Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava a je v současnosti provozován v prostorách 

VVÚU a.s. v Ostravě – Radvanicích. Na tomto zařízení lze v laboratorních podmínkách 

experimentálně stanovovat maximální výbuchové parametry. Pro měření byly zvoleny 

čtyři různé vzorky hořlavých prachů, a to jednak kvůli snadné dostupnosti a dobré 

informovanosti o složení vzorků, tak z ekonomických důvodů. Jeden ze vzorků, konkrétně 

hladká mouka, byl použit pouze pro orientační nastavení rozviřovacího kužele, protože 

částečky mouky byly zelektrizovány statickou elektřinou a následně je nebylo možno 

přesít vzhledem k téměř okamžitému zalepení síta moukou. Technika vysávání vzorku 

přes síto se neosvědčila pro příliš velkou a časovou náročnost a téměř nulovou výtěžnost 

vzorku o zrnitosti 0,04 mm. Zbylé tři vzorky – krmné kvasnice, černouhelný prach 

a dřevouhelný prach, byly kompletně dokončeny a použity do výsledků této diplomové 

práce. 
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3 Rešerše literatury 

Tato kapitola uvádí přehled literatury a to jak české, tak zahraniční, dále zdroje 

z webových stránek (internetu) a z norem, jež byly použity při zpracování této diplomové 

práce. Cílem bylo vyhledat a zpracovat literaturu, která by se věnovala problematice 

týkající se rozviřovacích podmínek na maximální výbuchové parametry. Tištěné zdroje 

informací jsem si zapůjčil v Ústřední knihovně Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, v knihovně Fakulty Bezpečnostního inženýrství a v městské 

Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Dále jsem čerpal na webových stránkách 

books.google.com, kde se nachází velké množství odborné a zahraniční literatury. 

Česká literatura  

DAMEC, J.: Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 80-86111-21-0. 

Daná problematika je autorem rozdělena na dvě základní části. V první části je publikace 

věnována základním pojmům a poznatkům o výbuchu, dále možnosti vzniku výbušných 

směsí, jejich ovlivnění a možným způsobům iniciace. Ve druhé části je popsáno, jak 

zabránit vzniku výbušných podmínek. Toto je autorem rozděleno a následně popsáno 

do dvou částí protivýbuchové ochrany. A to tzv. primární (aktivní) a sekundární (pasivní). 
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Normy 

ČSN EN 1127 – 1. Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu: Část 1: 

Základní koncepce a metodika. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

Tato norma se věnuje prevenci a ochraně proti výbuchu ve výbušných prostředích. 

Úvodem normy se vysvětlují pojmy, dále identifikace rizik a následná klasifikace 

výbušných prostředí. V přílohách se zabývá např. nejiskřícím ručním nářadím určeným 

do prostředí s rizikem iniciace výbušných prachů jiskrou.  

ČSN EN 14034 – 1+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: Část 

1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

Jak už je z názvu patrné, jedná se o normu, zabývající se stanovením výbuchových 

charakteristik rozvířeného prachu. V úvodu se věnuje základním definicím a pojmům, dále 

výbuchovým zařízením většího a menšího typu (1m3 a 0,02 m3) a jejich příslušenstvím 

a komponentům, jako např. pneumatickým a elektropneumatickým rychloventilům, 

rozviřovačům, iniciaci a přesným postupům. 

ČSN EN 14034 – 2+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: Část 

2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného 

prachu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

Tato norma se taktéž věnuje problematice stanovování výbuchových charakteristik 

rozvířeného prachu, a to přesněji rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max. Některé 

pasáže jsou stejné s normou ČSN EN 14034 – 1+A1. 
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4 Základní pojmy 

 DEFLAGRACE: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí [1]. 

 DETONACE: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou 

vlnou [1]. 

 DOLNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI  LEL (LOWER EXPLOSION LIMIT): minimální 

koncentrace paliva, která umožňuje šíření plamene v oblaku prachu [2]. 

 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 polétavé částice, které mohou 

ve vzduchu vytvářet exotermickou reakci, tedy hořet plamenem nebo žhnout 

a mohou tvořit ve směsi se vzduchem výbušnou směs za atmosférického tlaku 

a normální teploty [4]. 

 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 přetlak, vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry, za daných zkušebních podmínek a standardních atmosférických 

podmínek [5]. 

 MAXIMÁLNÍ RYCHLOST NARŮSTÁNÍ VÝBUCHOVÉHO TLAKU (dp/dt)max 

(MAXIMUM RATE OF EXPLOSION PRESURE RISE): maximální hodnota nárůstu 

tlaku za jednotku času během výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu 

výbušnosti dané hořlavé látky, vznikající v uzavřené nádobě za daných 

zkušebních podmínek a standardních atmosférických podmínek [5]. 

 MEZE VÝBUŠNOSTI: meze rozsahu výbušnosti [1]. 

 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 [1]. 
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 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 [1]. 

 MINIMÁLNÍ INICIAČNÍ ENERGIE MIE (MINIMUM IGNITION ENERGY): nejnižší 

elektrická energie, která je schopna při vybití vyvolat iniciaci nejsnadněji 

zápalné atmosféry při stanovených zkušebních podmínkách [1]. 

 NEBEZPEČNÁ VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA (HAZARDOUS  EXPLOSIVE ATMOSPHERE): 

výbušná atmosféra, která je při výbuchu příčinou škody [1]. 

 OPTIMÁLNÍ KONCENTRACE copt: koncentrace disperzní soustavy, při níž dochází 

k nejvyššímu výbuchovému tlaku, nejvyšší rychlosti nárůstu tlaku, 

nejrychlejšímu průběhu výbuchu a nejnižší iniciační energii vznícení. V praxi 

vychází vždy vyšší než teoretická, která odpovídá stechiometrické směsi. Uvádí 

se v g.m-3 [6] 

 POČÁTEČNÍ TLAK pi: tlak ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace [5]. 

 PRACH (DUST): označení pro malé pevné částice ve vzduchu, které se usazují 

vlastní váhou, avšak mohou zůstat rozprášeny ve vzduchu po nějakou dobu. 

Obecně se uvádí s průměrem částic do 500 µm [7]. 

 PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (POTENTIALLY  EXPLOSIVE ATMOSPHERE): 

atmosféra, která může být vlivem místních a provozních podmínek výbušná [1]. 

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

může dojít k výbuchu [1]. 

 RYCHLOST NARŮSTÁNÍ VÝBUCHOVÉHO TLAKU (dp/dt)vyb : směrnice tečny 

v inflexním bodě výbuchové křivky [1]. 

 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 [1]. 

 VÝBUCHOVÝ TLAK PVÝB: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci [1]. 

 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 [1]. 
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 ZÓNY: Prostředí s nebezpečím výbuchu, které je rozděleno v závislosti 

na pravděpodobnosti výskytu nebezpečné výbušné atmosféry na zóny [1]. 

 ZPOŽDĚNÍ INICIACE tv: doba mezi začátkem rozviřování prachu a aktivací 

iniciačního zdroje [5].  
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5 Výbuchy prachů v minulosti na území ČR 

Výbuchy prachů se v dnešní době považují za závažný problém, zejména 

z hlediska bezpečnosti. Můžeme se s nimi setkat jak v obrovských 

objektech průmyslových gigantů, kde je provoz založený na výrobě, zpracování nebo 

transportu prachů, tak i v soukromém sektoru rodinných domů či chat topícími pevnými 

palivy, proto by se ani tady neměla brát problematika výbuchů prachů na lehkou váhu.  

Při výbuších nebo následných požárech se málokdy obejde celý incident bez zranění nebo 

dokonce ztrát na životech. Škody dosahují většinou závratných částek v řádech mnoha 

miliónů až desítek miliónů korun a to jak na majetku, tak v následné infrastruktuře. Podle 

statistik Hasičského záchranného sboru České Republiky (Obrázek 5, Tabulka 2) dochází 

průměrně k jednomu výbuchu prachů ročně. O to horší jsou potom následky. Pro příklad 

uvádím některé výbuchy prachů v ČŘ za posledních několik let. 

5.1 Výbuch černouhelného prachu  

V únoru 2012 došlo v Dětmarovické elektrárně k výbuchu černouhelného prachu 

a následnému hoření v plněautomatické mlýnici (Obrázek 1), kterou provozuje soukromá 

společnost. K žádným zraněním nedošlo jen díky tomu, že se v blízkosti plněautomatické 

mlýnice nepohyboval žádný ze zaměstnanců. Požár se podařilo uhasit hasičskému sboru 

podniku. Škoda na zařízení byla odhadnuta na 6.000.000 Kč. Došlo k přerušení tepla 

pro stovky okolních domácností v přilehlém okolí. Dodávka elektrické energie naštěstí 

nebyla přerušena [8]. 

 

Obrázek 1: Mlýnice po výbuchu černouhelného prachu v Dětmarovicích [8]  
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5.2 Výbuch a požár zásobníku na piliny 

V červnu 2010 byli hasiči informováni o požáru dřevovýrobní firmy ve Valašské 

Bystřici. Požár zasáhl část odsávací technologie, venkovní zásobník na piliny (Obrázek 2) 

a pronikl přes otevřená okna do blízké výrobní haly, kde zasáhl střechu, kterou museli 

hasiči rozebrat, aby se dostali k dalším ohniskům. Podle zaměstnanců došlo ke třem velmi 

rychlým reakcím v zásobníku na piliny. Následoval silný kouř, který pronikl do výrobní 

haly, ze které byli evakuováni všichni přítomní zaměstnanci, díky čemuž nebyl nikdo 

zraněn. Jen rychlým zásahem hasičů se podařilo uchránit majetek hodnotě 10.000.000 Kč 

a škoda tak byla odhadnuta pouze na 1.000.000 Kč [9].  

 

Obrázek 2: Tlakem odtržené víko zásobníku na piliny [9].  
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5.3 Výbuch teplárny v Otrokovicích 

V září 2003 došlo k výbuchu černouhelného prachu a následnému požáru 

v teplárně v Otrokovicích na Zlínsku (Obrázek 3). Při výbuchu byl zraněn pouze jeden 

pracovník. Došlo ke škodám na zauhlovací trase v podobě několika desítek metrů 

zničených pásových dopravníků, proto musely být odstaveny kotle a zároveň došlo 

k poškození statiky objektu. V důsledku toho došlo pouze k omezené dodávce teplé 

užitkové vody stovkám domácností pro obyvatele městské části Zlína a Otrokovic. 

Mnohem horší dopad měly výpadky vody a tepla pro přilehlé firmy, mezi něž patří 

například výrobna pneumatik Barum Continental, která musela částečně pozastavit výrobu, 

dokud se neobnovily dodávky vody a tepla. Odhadované škody se vyčíslily na 15.000.000 

Kč [10]. 

 

Obrázek 3: Výbuch a následný požár teplárny v Otrokovicích [10].  
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5.4 Výbuch pilin v chatce 

V únoru 2012 došlo k výbuchu prachu z dřevěných pilin v kotelně chatky 

na Vsetínsku (Obrázek 4). Během topení v kotelně došlo k nechtěnému přidušení plamene 

a zdálo se, že se ohniště v kotli zadusí. Majitel vzal pohrabáč a dřevěné piliny v kotli 

prohrábl. Následoval výbuch a výron žhavých částic ven z kotle do okolí. Přitom došlo 

k popálení majitele a následnému zapálení dřeva v blízkosti kotle. Popálený muž se snažil 

požár uhasit třemi přenosnými hasicími přístroji a následně venkovním sněhem. Hasiči 

vynesli svařovací soupravu s třemi velkými tlakovými láhvemi. Jen díky rychlému zásahu 

hasičů se podařilo zachránit vozidlo v přilehlé garáži a další majetek v hodnotě 2.500.000 

Kč [11]. 

 

Obrázek 4: Snímek vyhořelé kotelny po výbuchu dřevěných pilin v kotli [11]. 



 

14 

 

 Tabulka 2: Statistika výbuchů za období 2001 – 2012 [12]. 

 

  

Obrázek 5: Roční statistiky výbuchů [12]

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Průměr na rok

Výbuchy plynu 16 22 10 12 4 5 14 5 9 7 6 5 10

Výbuchy hořlavých kapalin 3 6 5 7 3 4 0 3 3 2 3 4 4

Výbuchy prachů 3 0 2 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1

Výbuchy výbušnin 2 1 0 2 1 0 2 0 3 2 3 5 2

Výbuchy tlakových nádob, kotlů 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 3 4 1

Výbuchy celkem 27 30 18 22 9 11 16 10 17 14 16 18 17

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
o

če
t 

vý
b

u
ch

ů
 

Roky 

Výbuchy plynu

Výbuchy hořlavých kapalin

Výbuchy prachů

Výbuchy výbušnin

Výbuchy tlakových nádob,
kotlů

Výbuchy celkem



 

15 

 

6 Teoretická část 

Tato část je věnována osvětlení problematiky. Důraz je kladen na výbuchy 

prachů a s tím související pojmy a definice, které slouží k objasnění všech souvisejících 

principů. Důležité je také věnovat se podmínkám, které jsou nutné k uskutečnění 

experimentu, nebo podmínkám, které výrazně ovlivňují výsledky měření. Na tuto teorii 

bude později odkazováno v praktické části.  

6.1 Výbuch a jeho popis  

Požár je definovaný jako hoření, které se nekontrolovatelně šíří v čase 

a prostoru, a může nastat jen tehdy, jsou-li splněny látkové podmínky a je-li současně 

přítomen dostatečně silný energetický zdroj, tzv. iniciační zdroj. Látkovými 

podmínkami jsou přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku (většinou se jedná 

o vzdušný kyslík) a inertních plynů a systému okolních látek, které mohou ovlivňovat 

proces hoření. Požár může vzniknout jen v případě, že jsou přítomny všechny tři složky 

požárního trojúhelníku, který je znázorňuje ( Obrázek 6). Pokud jedna ze složek 

požárního trojúhelníku chybí, k požáru dojít nemůže. Popřípadě, pokud je během požáru 

jedna ze složek odebrána, dojde k uhašení. 

 

 Obrázek 6: Požární trojúhelník [13]. 
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Jev výbuchu hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo prachů 

je komplikovanější a přináší s sebou ještě další dva faktory. Je to smíchání hořlaviny 

se vzduchem v mezích výbušnosti a prostorové omezení této směsi, které doplňují 

požární trojúhelník na výbuchový pentagon, který znázorňuje ( Obrázek 7). Smísení 

hořlaviny se vzduchem je obzvláště důležité v případě prachovzduchové směsi [14].  

 

 Obrázek 7: Výbuchový pentagon [15] 

6.2 Druhy výbuchů 

Výbuchy dělíme na tzv. primární a sekundární. Nejprve probíhá primární 

výbuch, při němž je koncentrace hořlavého prachu v mezích výbušnosti, tj. vyšší než 

dolní mez výbušnosti a nižší než horní mez výbušnosti. Po primárním následuje 

sekundární výbuch nebo i více následných výbuchů, které vznikly explozí výbušné 

atmosféry, vytvořené rozvířením usazeného prachu vlivem tlakové vlny primárního 

výbuchu. Podle toho, zda se výbuch šíří podzvukovou rychlostí, jej nazýváme 

deflagrace, pokud se šíří nadzvukovou rychlostí a je doprovázen rázovou vlnou, nazývá 

se detonace [16]  
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Podle podstaty vzniku rozlišujeme výbuch: 

 Fyzikální výbuch je založen na změně fyzikálních parametrů 

nad povolenou mez uvnitř nádoby, obalu, či zařízení, která má za následek zvýšení 

tlaku na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto zařízení (např. parní kotle, 

tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzavřené nádrže a nádoby s hořlavými 

kapalinami, spreje, potrubí produktovodů) [16].  

 Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky 

s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým 

vznikem zplodin hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. 

Chemickým výbuchem může být explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického 

výbuchu je přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a iniciační zdroj. 

Hořlavá látka musí být v určitém množství mezi dolní a horní mezí výbušnosti [16]. 

 

6.3 Výbušné přeměny  

Výbuch má různý charakter a to od poměrně pomalého průběhu několika metrů 

za sekundu až k vysokým rychlostem několika tisíc metrů za sekundu (detonaci). 

Rychlost výbuchu nezávisí pouze na rychlosti vlastní reakce, ale i na řadě dalších 

faktorů, kterými jsou druh iniciace a fyzikální podmínky výbušniny i okolí.  

Charakteristikou výbušné přeměny je lineární rychlost, kterou se výbušná 

přeměna šíří vrstvou výbušniny. Lineární rychlosti výbušných přeměn jsou různé 

a pohybují se řádově v mezích 101 - 106 [m.s-1].  

Podle lineární rychlosti výbušné přeměny a tlakových změn rozdělujeme 

výbušné přeměny do tří skupin:  

 Explozivní hoření (deflagrace),  

 Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu),  

 Detonace (výbuch prvního řádu) [17].  
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6.3.1 Explozivní hoření (deflagrace) 

Je charakterizováno nízkou lineární rychlostí v řádu 10-1 – 101 [m.s-1]. Plynné 

produkty mají dostatek času k tomu, aby unikly z reakčního pásma. Proces probíhá 

v podstatě za stálého tlaku a tlak s časem nevzrůstá. [17] 

6.3.2 Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

Tvoří přechodovou část mezí explozivním hořením a detonací. Rychlost 

vlastního výbuchu je mnohem vyšší, než u explozivního hoření, řádově 105 [m.s-1] [17]. 

6.3.3 Detonace (výbuch prvního řádu) 

Detonace je nejrychlejší druh výbušné přeměny. Narůstáním tlaku v reakční 

zóně je dosaženo maximální rychlosti, kterou se výbušná přeměna šíří danou 

výbušninou. Detonační rychlost je stálá, závisí hlavně na druhu použité výbušniny a jen 

málo na podmínkách výbuchu. 

V místě detonace vzniká tzv. detonační vlna (řádu až 1-101 [Mpa]), která je 

způsobena rychlým vznikem velkého množství plynných zplodin a tlakového skoku. 

Rozdíl tlaků v čele detonační vlny a pásmu následujícím za ní vytváří tzv. skok zhuštění 

(ráz). Vysoké tlakové rozdíly jsou příčinou destruktivních účinků detonace. Po ukončení 

výbuchu se za rázovou vlnou pohybuje pásmo stlačeného vzduchu, plamen a výbuchové 

zplodiny. Detonace je provázena tlakovými, tepelnými, zvukovými a světelnými efekty. 

[17] 

6.4 Výbuchová křivka 

Aby mohlo k výbuchu dojít, musí být splněny podmínky výbuchového 

pentagonu (Obrázek 7). Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce 

hoření vyvíjí množství tepla, které je mnohem větší než množství tepla, které je 

odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví zvýšením tlaku. Časový 

průběh narůstání výbuchového tlaku v závislosti na čase znázorňuje výbuchová křivka, 

která je zobrazena na Obr. 7.  
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  Obrázek 8: Výbuchová křivka [1]. 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb, než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba 

indukční periody). Je to přípravná doba výbušné směsi k hoření. Dochází k hoření čím 

dál většího množství částic a hoření se začíná lavinovitě šířit do všech směrů. Dochází 

k zahřívání atmosféry a jejímu stlačování díky tomu, že plynné spaliny výbuchu mají 

větší objem (a v uzavřené nádobě tedy i vyšší tlak) než původní výbušná atmosféra. 

Od bodu B dochází k narůstání tlaku. Výbušná atmosféra je natolik zahřátá 

a zkomprimovaná, že se šíření výbuchu mezi jednotlivými částicemi prachu extrémně 

urychluje a nastává hlavní fáze výbuchu. V důsledku zvyšování teploty se reakční 

rychlost zvyšuje až do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. 

Od bodu C do bodu D se rychlost narůstání výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku 

ubývání reakčních složek, až v bodě D je nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem 

snižování teploty spalin a kondenzace par. Závislost tlaku na čase při výbuchu 

v uzavřeném objemu se nazývá výbuchová křivka [1]. 

Na výbuchové křivce jsou nejdůležitější tyto body: 

D je bod maxima křivky, tlak v bodě D se nazývá výbuchový tlak a značí se pvýb 

C je inflexní bod křivky, ve kterém je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší  
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6.5 Kubická konstanta Kst 

Kubická konstanta je konstanta rychlosti nárůstu výbuchového tlaku v objemu. 

Vzhledem k tomu, že maximální výbuchový tlak je veličina závislá na objemu 

a koncentraci, byla stanovena pro každou látku konstanta, která rychlost nárůstu tlaku 

popisuje za konstantních podmínek, tedy v objemu 1 m3. Hodnota konstanty se vypočte 

dle rovnice (6.5.1).  

(6.5.1)                           

 

                                     

Hodnota konstanty KSt je velmi důležitá pro určení razance výbuchu. Bývá často 

důležitější než samotný maximální výbuchový tlak, protože dává informaci především 

o předpokládaném průběhu výbuchu a to je kritický údaj pro konstrukci všech 

ochranných systémů. Podle hodnoty konstanty KSt se výbušné prachy zatřiďují 

do jednotlivých tříd, které jsou zobrazeny . 

Tabulka 3) [18]. 

Tabulka 3: Třídy výbušnosti prachů [18]. 

 

6.6 Iniciační energie 

Velikost iniciační energie Ei ovlivňuje jak rozsah výbušnosti, tak má vliv 

i na maximální výbuchové parametry. S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah 

výbušnosti, přičemž se zejména horní hranice výbušnosti posouvá k vyšším hodnotám. 

U maximálních výbuchových parametrů ovlivňuje iniciační energie zejména maximální 

rychlost narůstání tlaku, která se s rostoucí iniciační energií zvyšuje. Standardně se používá 

iniciační energie Ei=10 [J] pro plyny a páry hořlavých kapalin a Ei=10 [kJ] pro hořlavé 

Kst

[Mpa.m.s
-1

]

St 1 0-19,9

St 2 20-29,9

St 3 ≥30

Třída
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prachy. V našem případě se bude jednat o součet 2x 5kJ. Protože budu místo jednoho 

centrického palníku používat 2 excentrické.  

Protože se některé látky nedají standardní iniciační energií iniciovat, je nutné použít 

iniciační energií vyšší. [19] 

 

6.7 Stanovení sypné hustoty 

 Sypná hustota prachu představuje hmotnost prachu na jednotku objemu 

při volném nasypání bez setřesení. Pro stanovení sypné hustoty se používá vzorek 

o střední velikosti částic menší než 0,063 mm. Je možné použití i vzorků s jinou střední 

zrnitostí častic, ale vždy s uvedením sítové analýzy. 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. [20] 

(6.7.1)                 .                  

 Stanovení sypné hustoty černouhelného, dřevouhelného prachu a prachu 

krmných kvasnic (Tabulka 8), (Tabulka 9) a (Tabulka 10). Výpočet průměrné hodnoty 

sypné hustoty je dán vztahem (6.2), kde  označuje průměr hodnot, n počet měření 

a xi jednotlivé naměřené hodnoty  

 

(6.7.2)            

Směrodatná odchylka σ se určí dle vztahu  

(6.7.3)             .  
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6.8 Vzorky a jejich složení 

Je velmi důležité, aby se popsaly vlastnosti vzorků, co možná nejpřesněji, 

protože jejich složení může hrát roli při vyhodnocování laboratorního pokusu. 

6.8.1 Černouhelný prach 

  Tabulka 4: Vlastnosti a složení černouhelného prachu. 

 

 

6.8.2 Dřevouhelný prach 

  Tabulka 5: Vlastnosti a složení dřevouhelného prachu. 

 

6.8.3 Prach z krmných kvasnic 

 

Tabulka 6: Vlastnosti a složní prach z krmných kvasnic 

 

  

Vlhkost max. 0,8 hm.%

Obsah pevného uhlíku cca 86,5 hm %

Obsah popela cca 5,7 hm %

Obsah prchavé složky 28,78 hm %

Index puchnutí 2,5

Síra 0,39 hm %

Výhřevnost cca 32,5 MJ/kg

Složení

Vlhkost max. 7%

Obsah pevného uhlíku cca 85%

Obsah popela cca 1,5%

Výhřevnost cca 31MJ/kg

Složení

Vlhkost max. 8 hm %

Obsah hrubé bílkoviny min 44 hm %

Obsah popela max 8 hm %

Dále obsahuje:

Aminokyseliny 22 hm %

Vitamíny 0,2 hm %

Makroprvky 2,5 hm%

Mikroprvky 0,04 hm %

Složení
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6.10 Popis VA 250 a jeho výbuchové komory  

Výbuchová komora je nerezová nádoba kulového tvaru o vnitřním objemu 250 

l. Tvoří ho dvě stejné polokoule. Celé zařízení je umístěno v rámu. Samotná komora 

je umístěna ve středu rámu, kde je spodní polokoule staticky přichycena k rámu nosné 

konstrukce. Horní polokoule je připevněna k výtahovému hydraulickému mechanizmu, 

který celé zařízení otevírá a zavírá. Těsnost mezi oběma polokoulemi je zajištěna 

těsněním, které je umístěné v drážce horní polokoule. Pro větší stabilitu a přilnavost 

jsou na spodní polokouli tři čepy zapadající do děr v horní polokouli. Mechanika 

autoklávu je zajištěna hydraulickým zařízením.  

Hydraulický systém se skládá z čerpadla, elektrického ovládání hydrauliky, 

z 13 hydraulicky ovládaných kamenů, které jsou rovnoměrně po celém obvodu spoje 

horní a spodní polokoule. Tyto zámky jsou spojeny hadicemi. Otevírání komory 

je zajištěno jednočinným hydraulickým válcem po odsunutí uzavíracích kamenů. Horní 

polovina komory je v otevřené poloze zajištěna proti zpětnému uzavření samojistícím 

zařízením. V uzavřené poloze jsou obě poloviny komory proti oddálení při výbuchu 

blokovány hydraulicky ovládanými samosvornými kameny. Proces zavření nebo 

otevření komory je automatizován a je možné jej kdykoli přerušit. 

Dole pod výbuchovou komorou je v rámu umístěna vývěva, dále pak 

pneumatické ventily, mechanizmy rozviřovacího zařízení, hydraulická jednotka 

a pomocné prvky elektroinstalace. Samotná zkušební komora se umí nahřívat 

na požadovanou teplotu. Krátká polovina komory se temperuje pomocí topných tyčí, 

které jsou umístěny mezy pláštěm a izolací. Regulaci teplot zajišťují regulátory HT 

60B.  

Dovnitř komory je možnost doinstalovat topnou plotýnku sloužící pro zkoušky 

hořlavých kapalin, kde je důležité jejich odpařování. K plotýnce je přiveden zdroj 24V, 

střídavé napětí. Její teplota je snímána pomocí termočlánku a je regulována regulátorem 

HT 60B. Uvnitř jsou přivedeny přívody malého napětí pro iniciaci pomocí 

elektropalníku a tři elektrody vysokého napětí pro iniciaci výbojem. Dále jsou 

do komory přivedeny dva nezávislé vstupy plynů, pneumatický ventil vývěvy, 

mechanické rozvíření a elektroventil odtlakování před otevřením komory. Tlak uvnitř 
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koule je snímám snímačem dynamických tlaků firmy Kistler, který je propojený 

s počítačem. Vnitřní část komory je zobrazena (Obrázek 9) 

 

Obrázek 9: Vnitřek spodní části komory VA 250. 

Parciální tlak plynů je snímán tlakoměrem BD sensors a zobrazen na ovládacím 

panelu. Pomocí vestavěného ventilátoru s plynulou regulací otáček je možné uvnitř 

komory zajistit proudění směsí. Nádoba je dimenzována na vnitřní přetlak 2 MPa.  

6.11 Princip a postup měření maximálních parametrů hořlavých 

prachů  

Ve výbuchovém autoklávu se disperzní směs o známé koncentraci, známém 

počátečním tlaku a známém složení atmosféry přivede k výbuchu pomocí iniciačního 

zdroje o známé energii. Pro plyny a páry se standardně používá iniciační energie 10 J 

a pro hořlavé prachy je tato iniciační energie 10 kJ. Průběh výbuchu je zaznamenán jako 

závislost výbuchového tlaku na čase, z kterého se určuje rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku (dále jen „brizance“). Z naměřených výsledků pro jednotlivé koncentrace 

se sestavují výbuchové charakteristiky, ve kterých je znázorněna závislost výbuchového 

tlaku a brizance na koncentraci vzorku.  
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Na laboratorních váhách se naváţí potřebné mnoţství vzorku s přesností na 2 g 

a vzorek se nasype do rozviřovacího zásobníku (19) (Obrázek 10). K elektrodám (11) 

ve středu autoklávu se pevně přichytí iniciační zdroj v podobě elektropalníku, 

vsunutého do váčku, tvořeného z cigaretového papírku a konkrétní navážky 

nitrocelulózy. Pak se může autokláv zavřít. Po zasunutí všech samosvorných kamenů, 

držící obě části komory dohromady se rozsvítí kontrolka připraveno. Pevně uzavřený 

zásobník (pro těsnost zásobníku natlakovaného na 20 barů) se natlakuje na potřebný 

rozviřovací tlak. Na ovládacím pultu se nastaví doba rozviřování a doba zpoždění 

iniciace. Viz praktická část 7.3.3. Dále je potřeba pomocí vývěvy 26 odsát určité 

množství vzduchu (evakuovat). Toto množství vzduchu odpovídá vzduchu, který je 

do autoklávu vnesen společně s rozvířeným prachem. Účelem je, aby v autoklávu 

po rozvíření prachu byl atmosférický tlak. Po té je vše připraveno k měření a tlačítkem 

START ROZVÍŘENÍ se provede rozvíření vzorku a automaticky dojde k odpálení 

iniciačního zdroje dle nastaveného zpoždění. Průběh zkoušky je zaznamenán 

v textovém souboru jako soubor dat, z kterých se sestaví výbuchová křivka. 

Po provedené zkoušce je nutné vyrovnat tlak v autoklávu teprve pak je možné autokláv 

otevřít a vyčistit od zbytků vzorku. 
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Obrázek 10: Blokové schéma VA 250. [21] 
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Obrázek 11: Schéma celé měřící soustavy. [21]
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7 Praktická část 

Jak bylo uvedeno v úvodu, tato diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu 

rozviřovacích podmínek na maximální výbuchové parametry. Experimentální měření byla 

prováděna na zařízení VA 250 s připojeným novým kompresorem Makita AC310H (Obrázek 

12), splňujícím normou požadovaných 20 barů na výstupu a s nově aktualizovanými poznatky 

pracovního postupu podle normy ČSN EN 14034-1+A1.  

 

Obrázek 12: Nově používaný kompresor Makita schopný zvládnout tlak 20 barů, umístěný v těsné blízkosti 

VA 250. 

 Tabulka 7: Technické parametry kompresoru Makita AC310H 

Technické parametry kompresoru 
Makita AC310H   

Příkon 1800 W 

Otáčky naprázdno 1420 min-1 

Počet výstupních cest pro standard tlak 2 

Počet výstupních cest pro vysoký tlak 2 

Výstupní tlak standard 0 - 9,1 bar 

Výstupní tlak vysoký 
0 - 25,8 
bar 

Maximální tlak v nádrži 28 bar 

Objem nádrže 6,2 l 

Hmotnost i s kovovým rámem 36 kg 
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7.1 Příprava vzorků 

Hlavní etapa přípravy probíhala po domluvě s vedením VVÚU a.s. v jejich přípravně 

vzorků a vedlejší etapa v laboratoři Fakulty bezpečnostního inženýrství, která není dostatečně 

kapacitně vybavena pro přípravu tak velkého množství vzorků. 

Původně jsem si přichystal čtyři druhy vzorků a to: 

 Černouhelný prach poskytnutý společností Coal Mill a.s., 

 Dřevěné uhlí na grilování Standart od firmy Ekogrill s.r.o., 

 Krmné kvasnice od společnosti Biocel Paskov a.s., 

 Hladkou mouku pšeničnou, Předměřickou od společnosti Mlýny J. Voženílek, 

spol. s r.o.   

Nakonec jsem dokončil přípravu pouze prvních tří z výše jmenovaných a hladkou 

mouku jsem použil jen pro hrubý odhad nastavení rozviřovacího kužele. 

 Samotná příprava byla velice časově náročná. Pro mnou připravované vzorky 

o předpokládaném množství trvala příprava vzorků přibližně pět až šest týdnů. U všech 

vzorků jsem postupoval téměř stejně s výjimkou prachu z dřevěného uhlí, což bylo náročnější, 

neboť bylo použito běžné dřevěné uhlí určené pro grilování. Velikosti jednotlivých frakcí 

se pohybovaly v řádu několika centimetrů, proto je bylo potřeba předdrtit a předemlít 

na jemnější frakce a až následně s těmito frakcemi se postupovalo stejně jako u ostatních 

vzorků formou velmi jemného a ještě jemnějšího mletí. 

Důvody časové náročnosti přípravy:  

 Časová synchronizace VVÚU a.s., v jejichž přípravně vzorků probíhala hlavní 

etapa přípravy, s laboratořemi Fakulty bezpečnostního inženýrství. 

 Potřeba velkého množství od všech připravovaných vzorků. 

 Kvalitně připravené a na velmi jemno namleté dostatečně reprezentativní 

vzorky. 

 Velká časová náročnost při sítování. 

 Sušení vzorků na minimální vlhkost. 

 Transport vzorků mezi VVÚU a.s. a laboratoří Fakulty bezpečnostního 

inženýrství, kde probíhala další etapa přípravy vzorků, a zpět. 
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7.1.1 Mletí, sušení a sítování vzorků 

V případě dřevěného uhlí bylo nejprve nutné materiál několikrát předdrtit v tzv. 

„drtičce“ (Obrázek 14). Přesný název drtícího stroje se mi nepodařilo dohledat. Drtič 

se skládá nahoře ze vstupní trychtýřovité části, kam se sypal vzorek, dále ze dvou zdrsněných 

ploch ve tvaru V a otočného seřizovacího kola, kterým se nastavovala vzdálenost obou ploch. 

Jedna plocha je statická a druhá, motorem poháněná, se pohybuje po kruhové dráze. Mezi 

nimi propadával vzorek do připravené sběrné nádoby (plechu), o velikosti rovnající se nebo 

menší, než byla nastavena mezera seřizovacím kolem mezi plochami. Schéma viz 

 Obrázek 13.   

 

 

 Obrázek 13:Drtič a jeho funkce.  

 

 

Vstupní trychtýř 

  

Statická plocha 

  
Rotující plocha 

  

  

 

Seřizovací kolo 
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Po přibližně pěti předdrceních byl vzorek dostatečně rozmělněný, aby se mohl 

následně pomlít v nožovém výklopném mlýnku s časovačem (Obrázek 15). Do tohoto mlýnku 

se dávaly malé navážky a mletí trvalo na doporučení proškolené obsluhy VVÚU a.s., 

přibližně 2 až 2,5 minuty. 

 

 

Obrázek 14: Fotografie „drtiče“ vzorků. 
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Obrázek 15: Nožový, výklopný mlýnek. 

Po pomletí v tomto mlýnku už následovaly kroky společné pro přípravu všech vzorků. 

Následovalo pomletí v rotačním turbo mlýnku s časovačem Fritsch Pulverisette 14 (Obrázek 

16), kde se mlelo rychlostí 13.000 otáček (nastaveno obsluhou VVÚU a.s.) a podtlakem 

pomocí vysavače značky Dertzen se vzorek sbíral do skleněné sběrné nádoby na vzorek, 

umístěné pod vysavačem. Nejprve byly vzorky předemlety pomocí síta s velikostí ok 0,5 mm 

(Obrázek 17) a následně se proces opakoval se sítem o velikosti ok 0,08 mm (Obrázek 18), 

což byla stále ještě dvojnásobná velikost částic, než bylo potřeba přichystat. Vzorek se sypal 

kontinuálně v malých dávkách, aby se mlýnek nepřehltil a automaticky neodstavil z provozu. 
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Obrázek 16: Komplet rotační turbo mlýnek s vysavačovým odsáváním a sběrnou nádobou na vzorek. 
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Obrázek 17: Řezné síto do turbo mlýnku s velikostí ok 0,5 mm. Šipka u označení velikostí ok určuje, jestli se 

vzorek drtí nebo seká. 

 

 

Obrázek 18: Řezné síto do turbo mlýnku s velikostí ok 0,08 mm. Šipka u označení velikostí ok určuje, jestli 

se vzorek drtí nebo seká. 

Poté jsem vyzkoušel vzorky přesít přes síto s velikostí ok 0,040 mm na mechanické 

sítovačce ( Obrázek 19) a zjistil jsem, že sítem projde jen malé množství vzorku. 
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 Obrázek 19: Mechanická sítovačka se sítem o velikosti ok 0,04 mm. 

Zkoušel jsem vzorky vysoušet v sušícím zařízení tak, že jsem si navážil na jednotlivé plechy 

vzorky s navážkou 1000g a nechal jsem je 24 hodin sušit. Poté jsem vzorky převážil a toto 

jsem opakoval, dokud se projevoval úbytek hmotnosti. Ale i pak sítem prošlo jen malé 

množství vzorku. Proto následovalo mletí v kulových mlýnech  Obrázek 20). Do keramické 

nádoby se naplnil vzorek do přibližně poloviny výšky nádoby. Do přibližně dvou třetin jsem 

nádobu doplnil ocelovými kuličkami o různých průměrech, přidal těsnění, víko nádoby 

a pevně víko aretoval kovovým šroubovacím přípravkem. Celou nádobu jsem položil naležato 

na rotující rampu, na které se nádoba točila přibližně 24 hodin. 
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 Obrázek 20: Keramická nádoba vysoce odolná proti otěrům se šroubovacím mechanizmem. 

 

 Následně jsem vzorek oddělil od kovových koulí pomocí sítovacího přípravku a postup 

opakoval. Poté jsem vzorky převezl do laboratoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství, kde 

jsem pokračoval v přesévání na magnetické, vibrační sítovačce (Obrázek 21) a nepřeseté 

vzorky jsem po malých dávkách mlel v planetárním rotačním kulovém mlýnku značky Fritsch 

Pulverisette (Obrázek 22) se zirkonovou nádobkou a kuličkami. Hotové vzorky přesítované 

na 0,04 mm jsem dal ještě jednou dosušit do sušičky a vzorky byly takto připraveny na 

experimenty. 
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Obrázek 21: Magnetická vibrační sítovačka se sítkem o velikosti ok 
0,04 mm. 

 

Obrázek 22: Planetární, rotační, kulový mlýn Fritsch Pulverisette s příslušenstvím 

(zirkonová nádobka s víčkem a aretační díl k fixaci do těla mlýnku.  
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7.1.2 Snímkování velikosti části vzorků revolverovým mikroskopem 

Precizně připravené vzorky byly snímkovány revolverovým inverzním 

metalografickým mikroskopem GX51 za pomocí softwaru (alalySIS Inclusion 5.1 společnosti 

Olympus Soft Imaging Solutions GmbH) a PC soustavy (Obrázek 23). Byly pořízeny snímky 

velikostí frakcí jednotlivých vzorků výbušných prachů. Na fotografiích jsou vidět obsažené 

částice prachů o velikostech maximálně 0,04 mm a menší, tak jak udává norma. 

 

Obrázek 23: Souprava digitálního mikroskopu, ovládacích prvků a PC sestavy. 

 

  

Ovládací portál 

bubínku 

s objektivy. 

Ovládací portál 

mikroskopu 

s joystickem. 

Digitální 

mikroskop. 

Obrázek 24: Detail ovládacích prvků mikroskopu. Zleva: Ovládací portál mikroskopu 

s joystickem, Ovládací portál bubínku s objektivy (pozn. zvětšeno 20x). 
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7.1.2.1 Snímky černouhelného prachu 

Na fotografii s vysokým rozlišením (Obrázek 25) pořízené inverzním 

metalografickým mikroskopem jsou vidět 20x zvětšené částice výbušného černouhelného 

prachu o velikostech maximálně 0,04 mm. V menším černém obdélníku lze nalézt přibližně 

největší částici ze snímku, která, jak lze spatřit v detailu (větší černý obdélník) má rozměry 

přibližně 2x menší, než povoluje norma ke zkoušení výbušných prachů. 

 

  

 

Obrázek 25: Fotografie černouhelného prachu s vysokým rozlišením, zvětšeno 20x.  
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7.1.2.2 Snímky dřevouhelného prachu 

Na fotografii s vysokým rozlišením (Obrázek 26) pořízené inverzním 

metalografickým mikroskopem nacházíme 20x zvětšené částice výbušného dřevouhelného 

prachu o velikostech maximálně 0,04 mm. V menším černém obdélníku je vidět přibližně 

největší částici ze snímku, která má vyhovující rozměry vzhledem k normě ke zkoušení 

výbušných prachů. 

 

 

  

 

Obrázek 26: Fotografie výbušného dřevouhelného prachu s vysokým rozlišením, zvětšeno 20x.  
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7.1.2.3 Snímky výbušného prachu krmných kvasnic 

Na fotografii s vysokým rozlišením (Obrázek 27) pořízené inverzním 

metalografickým mikroskopem, jsou vidět 20x zvětšené částice výbušného prachu krmných 

kvasnic o velikostech maximálně 0,04 mm. V přiblížení opět můžeme spatřit největší částice 

ze snímku s cca 2x menšími rozměry, než povoluje norma ke zkoušení výbušných prachů. 

 

Obrázek 27: Fotografie výbušného prachu krmných kvasnic s vysokým rozlišením, zvětšeno 20x. 
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7.1.3 Určení sypné hustoty 

Postup je popsán v teorii v kapitole 6.7 

7.1.3.1 Určení sypné hustoty u výbušného černouhelného prachu 

Tabulka 8: Sypná hustota černouhelného prachu. 

Černouhelný 
prach 

Hmotnost 
odměrného 

válce  

Objem 
vzorku  

Hmotnost 
vzorku s 

odměrným 
válcem  

Hmotnsot 
vzorku  

Sypná 
hustota 
vzorku  

[g] [cm3] [g] [g] [kg/m3] 

Pokus 1 229,95 250 330,78 100,83 403,32 

Pokus 2 229,95 250 330,36 100,41 401,64 

Pokus 3 229,95 250 330,83 100,88 403,52 

Průměr         402,83 

Průměrná hodnota sypné hustoty u výbušného černouhelného prachu 

 

Směrodatná odchylka sypné hustoty u výbušného černouhelného prachu 
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7.1.3.2 Určení sypné hustoty u výbušného dřevouhelného prachu 

Tabulka 9: Sypná hustota dřevouhelného prachu 

Dřevouhelný 
prach 

Hmotnost 
odměrného 

válce  

Objem 
vzorku  

Hmotnost 

vzorku s 
odměrným 

válcem  

Hmotnost 
vzorku  

Sypná 
hustota 

vzorku  

[g] [cm3] [g] [g] [kg/m3] 

Pokus 1 229,95 250 317,68 87,73 350,92 

Pokus 2 229,95 250 316,63 86,68 346,72 

Pokus 3 229,95 250 317,60 87,65 350,60 

Průměr         349,41 

Průměrná hodnota sypné hustoty u výbušného dřevouhelného prahu 

        

  

Směrodatná odchylka sypné hustoty u výbušného dřevouhelného prachu 

 

 



 

44 

 

7.1.3.3 Určení sypné hustoty u výbušného prachu z krmných kvasnic 

Tabulka 10: Sypná hustota prachu z krmných kvasnic. 

Prach z 
krmných 

kvasnic 

Hmotnost 
odměrného 

válce  

Objem 
vzorku  

Hmotnost 

vzorku s 
odměrným 

válcem  

Hmotnost 
vzorku  

Sypná 
hustota 

vzorku  

[g] [cm3] [g] [g] [kg/m3] 

Pokus 1 229,95 250 363,12 133,17 532,68 

Pokus 2 229,95 250 360,5 130,55 522,20 

Pokus 3 229,95 250 362,29 132,34 529,36 

Průměr         528,08 

 

Průměrná hodnota sypné hustoty u výbušného dřevouhelného prahu 

        

  

Směrodatná odchylka sypné hustoty u výbušného dřevouhelného prachu 
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7.2 Měření laboratorního experimentu 

Laboratorní pokus jsem prováděl na zařízení VA 250 (Obrázek 28) patřící Vysoké 

škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, které je provozované v laboratořích VVÚU a.s. 

v Ostravě – Radvanicích. Zařízení se nachází v těsné blízkosti přípravny vzorků, do níž mi 

VVÚU a.s. umožnilo přístup a kde jsem si pod dohledem připravoval vzorky, se kterými jsem 

následně pracoval v laboratorním experimentálním měření za účelem zjistit vliv rozviřovacích 

podmínek na maximální výbuchové parametry.  

 

Obrázek 28 : Foto otevřeného výbuchového autoklávu (VA 250) v laboratoři VVÚU a.s. [21]  
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7.2.1 Příprava a kontroly zařízení před každým měřením 

Vzhledem k vysoké pořizovací ceně VA 250, pro složitost a časovou náročnost 

servisní údržby a možných oprav, z důvodů dlouhých čekacích lhůt na případné náhradní díly, 

které by mohly ovlivnit dosavadní výsledky prováděné na VA 250 a také pro věrohodnost 

a přesnost výsledků bylo nezbytně nutné, aby se před začátkem každého měření provedla 

základní kontrola zařízení VA 250. Kontrola se skládala z několika dílčích částí. Nejprve jsem 

zkontroloval správnost zapojení a funkčnost hnacích a ovládacích médií jako je puštěný 

kompresor VVÚU a.s., který se nacházel mimo tyto laboratoře a který dodával vzduch 

i k zařízení VA 250, úplné otevření vzduchového ventilu směrem k VA 250, jež ovládá pro 

můj experiment důležité prvky zařízení jako např. rychlootevírací ventil (Obrázek 29), který 

se nachází na spodní straně zařízení (schéma VA 250 viz Obrázek 10) a další zařízení 

pracující na vzduch. 

 

 Obrázek 29: Rychlo otevírací ventil [21] 

 Dále zapnutí hlavního jističe na ovládacím pultu (Obrázek 30) a oživení zařízení. 

Předposlední částí byla vizuální kontrola kontrolek hydrauliky, která ovládá zvedací část 

horního víka (horní polokoule), a dvanácti kusů přítlačných hydraulických kamenů 

uspořádaných do tvaru hvězdice, spojující prstence (límce) na styčných plochách obou 
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polokoulí, mezi kterými se nachází těsnění. Poslední zmiňované části taktéž vystihuje 

Obrázek 28.  

 

Obrázek 30: Ovládací pult zařízení VA 250. 

 

Nakonec bylo zkontrolováno celé zařízení a jeho řídící a měřící prvky spolu s PC, 

jestli je vše v pořádku a zda by v průběhu měření nemohlo dojít k poškození některé ze 

součástí zařízení VA 250 (Obrázek 10). V případě jakýchkoliv odchylek při chování zařízení 

bylo nutné opět provést kompletní kontrolu, případně se závady konzultovaly s kompetentní 
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osobou. Často se stávalo, že poslední odcházející zaměstnanec VVÚU a.s., který odcházel 

domů, odstavil z provozu v dobré vůli vzduchový kompresor. Natlakovaný vzduch ve vedení 

vydržel ještě na pár měření, než se začaly vyskytovat anomálie. 

Samozřejmostí bylo udržování čistoty a pořádku, a to jak v samotném zařízení, 

tak i vně (prostory celé laboratoře). Po každém experimentu bylo nutné odsát zplodiny 

výbuchu instalovanou digestoří, vysát a ocelovým kartáčem odstranit zbytky připálených 

nánosů jednotlivých vzorků, pokud se vyskytly. 

 

  



 

49 

 

7.3.1 Zvolení a příprava správné iniciace 

Jak už jsem popisoval v úvodu, pracovní postup byl oproti dosavadnímu měření 

v některých částech, podle aktualizace normy ČSN EN 14034-1-A1 pozměněn. V tomto 

případě se jedná o změnu iniciační energie, která se upravuje z původně jednoho elektricky 

aktivovaného zapalovače s energií 10kJ (Obrázek 31) na nynější dva elektricky aktivované 

zapalovače, každého s energií 5kJ (Obrázek 32), (viz teorie Iniciační energie 6.6) 

 

Obrázek 31: Původní nastavení – 1x elektricky aktivovaný zapalovač s energií 10kJ. 
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Obrázek 32: Nově používaná iniciace – 2x elektricky aktivovaný zapalovač, každý s energií 5kJ. 

V našem případě iniciace dvou zapalovačů, každého s energií 5kJ, jsme použili 

elektrický mžikový palník (Obrázek 33), který byl vložen do váčku tvořeného velmi 

najemno rozdrcenou nitrocelulózou zabalenou v cigaretovém papírku, tzv. spořič tabáku 

(Obrázek 34). Při znalosti uvolněné energie z palníku (86J) a spalných tepel uvolněných 

při iniciaci nitrocelulózového váčku s cigaretovým papírkem [15], bylo možné dopočítat, 

jakou navážku nitrocelulózy je potřeba zabalit do jednoho cigaretového papírku, aby byla 

splněna podmínka iniciační energie 5kJ.  
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Obrázek 33: Mžikový palník [15] 

 

 

Obrázek 34: Zleva: Navážka nitrocelulózy na cigaretovém papírku, zabalená nitrocelulózy ve váčku. [15] 

 

Obrázek 35: Hotový zapalovač (palník) se správnou navážkou nitrocelulózy. [15] 
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7.3.2 Výpočet navážky nitrocelulózy potřebné pro iniciační energii 5kJ 
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7.3.3 Zjištění a nastavení důležitých časů 

Opět se dostáváme k úpravě měřícího postupu, uváděného normou ČSN EN 

14034-1-A1 (Obrázek 36), který rozděluje průběh experimentu na jednotlivé časové úseky. 

Předchozí postupy i samotná stavba zařízení VA 250 mají jinak rozdělenou časovou 

posloupnost. Aktualizace normy ČSN EN 14034-1-A1 říká, že celý proces od času 

ta (iniciace rychlootevíracího ventilu) po čas ti (aktivace iniciačního zdroje) se nazývá čas 

tv (zpoždění iniciace), který podle normy trvá maximálně (0,6±0,01 s), viz Obrázek 36.  

Samotné zařízení VA 250 má takovou časovou posloupnost, že od času ta (iniciace 

rychlootevíracího ventilu), probíhá nejprve po dobu tnd (doba vyprázdnění tlakového 

vzduchu ze zásobníku) a zbytek času do ti (aktivace iniciačního zdroje) je tv (zpoždění 

iniciace).  

Tedy v našem nastavení VA 250 se mění čas tv (zpoždění iniciace) z normou pevně 

dané hodnoty (0,6±0,01 s), na zbytek času mezi trd (doba vyrovnání tlaku mezi zásobníkem 

na prach a komorou) a časem ti (aktivace iniciačního zdroje), což je nutné brát v potaz 

a zařízení správně nastavit.  

Hodnota tnd  je experimentálně zjištěná a tabelovaná hodnota. Tato tabulka, která 

byla vytvořena pro jejich zařízení VA 250, mi byla poskytnuta zaměstnanci VVÚU a.s. 

[22] a do této tabulky (Tabulka 12) byly doplněny a dopočteny konkrétní hodnoty 

časů tv a tnd vůči konkrétní navážce (koncentraci prachu), které je třeba použít 

ke správnému nastavení VA 250, aby byly splněny podmínky podle postupu v dle normy 

ČSN EN 14034-1-A1. 
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Obrázek 36: Křivka časové závislosti tlaku [5]. 
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7.3.4 Potřebná hodnota evakuace 

Protože je důležité, aby výbuch uvnitř zařízení probíhal za atmosférického tlaku 

[5], bylo nutné zjistit hodnotu evakuace, což je předpřipravená hodnota tlaku uvnitř 

zařízení. Je připravená tak, že se od hodnoty atmosférického tlaku uvnitř koule odečte 

hodnota přetlaku 20 barů, který se dostane dovnitř zařízení spolu se vzorkem z plnícího 

zásobníku rozviřovaného vzorku, po otevření pneumatického rychloventilu. Odsátí 

vzduchu z V 250 docílíme pomocí vývěvy, která je součástí. 

 Tabulka 11: Výsledná hodnota evakuace. 

  

Pokus 1 Pokus 2 Pokus 3 Pokus 4 Pokus 5

Atmosférický tlak 

po uzavření koule 

[mbar]

Přetlak po 

vstřelení vzorku 

pod tlakem 20 

barů 

[mbar]

Hodnota  o kolik 

se bude evakuovat  

[mbar]

Průměrná hodnota 

odsátí 

[mbar]

Hodnota 

nastavené 

evakuace
[mbar]

255

730

1242 1240

254 255 255 255 257

985 985 983 987 983

1239 1240 1238
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Tabulka 12: Strategické hodnoty - závislosti rozviřovací doby tv na koncentraci (resp. 

navážce) [22] doplněná o další hodnoty. 

Koncentrace Navážka 
tnd doba 

rozviřování  

Doba zpoždění 
podle normy 

ČSN EN 14034-1-
A1 

tv zpoždění 
iniciace co je 

třeba 
nastavit 

Evakuace 

[g.m-3] [g] [ms] [ms] [ms] [mbar] 

10 2,5 160 600 440 730 

12,5 3,2 160 600 440 730 

16 4,0 160 600 440 730 

20 5,0 160 600 440 730 

25 6,3 160 600 440 730 

31,5 8,0 160 600 440 730 

40 10,0 160 600 440 730 

50 12,5 160 600 440 730 

63 16,0 160 600 440 730 

80 20,0 160 600 440 730 

100 25,0 160 600 440 730 

125 31,5 170 600 430 730 

160 40,0 180 600 420 730 

200 50,0 190 600 410 730 

250 63,0 200 600 400 730 

315 80,0 210 600 390 730 

400 100,0 220 600 380 730 

500 125,0 240 600 360 730 

630 160,0 250 600 350 730 

800 200,0 270 600 330 730 

1000 250,0 280 600 320 730 

1250 315,0 300 600 300 730 

1600 400,0 320 600 280 730 

2000 500,0 320 600 280 730 

2500 630,0 320 600 280 730 
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Tabulka 13: Tabulka kompletního rozboru technicko-bezpečnostních parametrů několika základních reprezentativních vzorků v oboru průmyslových prachů [2]. 
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7.3.5 Zjištění optimálních navážek vzorků 

Zjištění optimálních navážek některých ze vzorků bylo získáno z literatury [2] 

(Tabulka 13), na zbylé jsem se doptal zkušených zaměstnanců VVÚU a.s. Následně 

byly pro kontrolu udělány pokusy s nižší a vyšší navážkou a podle vyhodnocení 

a porovnání maximálního výbuchového tlaku byla určena optimální navážka pro daný 

vzorek výbušného prachu (Tabulka 14,Tabulka 15,Tabulka 16). Pro každý vzorek 

a každou navážku jsem pokus vždy opakoval 3x. Vážení se provádí do navážky od 10 

do 50 g s přesností 0,1 g a vyšší navážky s přesností 0,5 g. 

7.3.5.1 Optimální navážky černouhelného prachu 

Tabulka 14: Výsledné hodnoty optimální navážky černouhelného prachu. 

 

 

Optimální navážka pro černouhelný prach je 500g.m-3, což jsou navážky 

po 125g do VA 250. 

  

[g.m
-3

 ] [g] [mbar] [MPa] [s] [MPa.s
-1

] [MPa.s
-1

] [MPa.m.s
-1

] [MPa.m.s
-1

]

400 100 6801 1,84 8,87 5,59

400 100 6991 2,42 12,56 7,91

400 100 6937 1,86 19,56 12,32

500 125 6931 2,40 13,62 8,58

500 125 6991 2,20 26,18 16,49

500 125 7080 1,69 14,56 9,17

600 150 6925 1,98 15,07 9,49

600 150 7015 2,35 16,27 10,25

600 150 6908 1,97 15,33 9,66

13,66

18,12

15,56

Průměr. 

kubická 

konstanta Kst

8,60

11,41

9,80

0,69

0,70

0,69

Optimální 

koncentrace
Navážka

Max. výb. 

tlak pmax

tmax

Max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Kubická 

konstanta Kst

Průměr 

max. výb. 

tlak pmax

Průměr. max. 

rychlost nárůstu 

výbuch. tlaku
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7.3.5.2 Optimální navážky dřevouhelného prachu 

Tabulka 15: Výsledné hodnoty optimální navážky dřevouhelného prachu. 

 

Optimální navážka pro dřevouhelný prach je 200 g.m-3, což jsou navážky po 50g 

do VA 250. 

7.3.5.3 Optimální navážky prachu z krmných kvasnic 

Tabulka 16: Výsledné hodnoty optimální navážky prachu z  krmných kvasnic. 

 

Optimální navážka pro prach z krmných kvasnic je 800 g.m-3, což jsou navážky 

po 200g do VA 250. 

[g.m
-3

 ] [g] [mbar] [MPa] [s] [MPa.s
-1

] [MPa.s
-1

] [MPa.m.s
-1

] [MPa.m.s
-1

]

160 40 7425 1,47 15,07 9,49

160 40 7425 1,46 15,60 9,83

160 40 7288 1,59 11,49 7,24

200 50 7639 1,44 11,91 7,50

200 50 7830 0,51 18,11 11,41

200 50 7639 1,41 17,71 11,16

240 60 7306 1,31 24,33 15,33

240 60 7241 0,69 11,24 7,08

240 60 7336 1,33 19,16 12,07

0,77 15,91 10,02

0,73 18,24 11,49

Průměr. max. 

rychlost nárůstu 

výbuch. tlaku

Kubická 

konstanta Kst

Průměr. 

kubická 

konstanta Kst

0,74 14,05 8,85

Max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Optimální 

koncentrace
Navážka

Max. výb. 

tlak pmax

Průměr. 

max. výb. 

tlak pmax

tmax

[g.m
-3

 ] [g] [mbar] [MPa] [s] [MPa.s
-1

] [MPa.s
-1

] [MPa.m.s
-1

] [MPa.m.s
-1

]

700 175 7300 1,65 18,24 11,49

700 175 7383 1,62 19,69 12,40

700 175 7074 1,71 18,64 11,75

800 200 7473 1,30 21,29 13,41

800 200 7488 2,08 19,69 12,40

800 200 7508 2,16 22,87 14,41

900 225 7140 1,43 23,53 14,83

900 225 7270 1,53 22,20 13,99

900 225 7270 1,59 21,80 13,73

0,75 21,28 13,41

0,72 22,51 14,18

Průměr. max. 

rychlost nárůstu 

výbuch. tlaku

Kubická 

konstanta Kst

Průměr. 

kubická 

konstanta Kst

0,73 18,86 11,88

Max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Optimální 

koncentrace
Navážka

Max. výb. 

tlak pmax

Průměr. 

max. výb. 

tlak pmax

tmax
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7.3.6 Zjišťování nejoptimálnějšího nastavení rozviřovacího kužele 

Jak už název napovídá, rozviřovací kužel (Obrázek 37), by měl být pomocí závitové 

tyče, na které je upevněn a zakontrován matkou, optimálně nastaven tak, aby se vzorek 

prachu uvnitř komory VA 250 co nejrovnoměrněji rozptýlil (rozvířil) a tím by pro toto 

kritérium získala prachová směs se vzduchem nejoptimálnější podmínky pro výbuch 

s maximálními výbuchovými parametry. 

 

Obrázek 37: Rozviřovací kužel 

 Nyní, když už jsem znal optimální navážky vzorků, pustil jsem se do experimentů, 

při nichž hraje hlavní roli výškové nastavení kužele pomocí závitové tyče a aretační 

matky. Aby bylo nastavení možné měnit a opět opakovat, musel jsem si zvolit způsob 

měření (Obrázek 38). Vzdálenosti jsem měřil pomocí digitálního posuvného měřidla 

mající přesnost ±0,01mm (přístroj od firmy Leuchtturm) s dostačující přesností na celé 

milimetry.  
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 Obrázek 38: Způsob měření rozviřovacího kužele. [21] 

Začal jsem se vzorkem hladké mouky, která neprošla kompletní přípravou 

a sítováním, jako vzorky ostatní. Takže jsou výsledky (Tabulka 17) jen orientační, 

abych si přednastavil výšku kužele a neplýtval tak pracně připravenými vzorky. Zvolil 

jsem si rozmezí, které mi přišlo vhodné a dostatečně reprezentativní. Zkoušel jsem také 

experimenty s extrémně vzdáleným i extrémně přiblíženým kuželem vůči 

rozviřovacímu otvoru. Výsledky dopadly dle očekávání, a to tak, že při opakovaných 

pokusech vzorky o optimální navážce vůbec nevybuchly. Dá se předpokládat, že 

při extrémním přiblížení bude vstřelený vzorek kopírovat stěny nádoby a palníky 

prošlehnou naprázdno, aniž by iniciovaly prachový vzorek. Naopak při extrémním 

oddálení se dá předpokládat, že je téměř všechen vzorek soustředěně vystřelen téměř 

rovně v ose rozviřovacího kužele a tím se okolo iniciačních palníků může vyskytnout 

směs tak koncentrovaná, že by překročila horní mez výbušnosti, kterou by už iniciační 

palník nebyl schopen iniciovat. 

38mm 
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Tabulka 17: Výsledky orientačního nastavení rozviřovacího kužele se vzorkem hladká mouka. 

Nastavení 
kuželu 
[mm] 

Tlak 
[mbar] 

 tlak 
[mbar] 

Nastavení 
kuželu 
[mm] 

Tlak 
[mbar] 

 tlak 
[mbar] 

Nastavení 
kuželu 
[mm] 

Tlak 
[mbar] 

 tlak 
[mbar] 

30 

336 

375 35 

413 

498 40 

734 

700 425 526 728 

365 556 639 

31 

306 

361 36 

419 

473 41 

698 

587 401 556 550 

377 443 514 

32 

365 

399 37 

496 

427 42 

431 

452 347 377 460 

484 407 466 

33 

502 

433 38 

817 

813 43 

562 

572 377 597 669 

419 1025 484 

34 

341 

389 39 

472 

732 44 

740 

681 377 1049 526 

449 675 776 

Z výsledků se dá vyčíst, že pravděpodobný výsledek nastavení kužele 

u ostatních vzorků by se mohl pohybovat kolem 38 mm. Proto jsem přistoupil 

ke zkouškám s reprezentativně připravenými vzorky a začal jsem v rozmezí nastavení 

dvou milimetrů oběma směry. 
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7.3.6.1 Laboratorní pokus na zjištění nastavení nejoptimálnější vzdálenosti se vzorkem černouhelného prachu. 

Tabulka 18: Výsledky pro nejoptimálnější nastavení vzdálenosti rozviřovacího kužele pro vzorek černouhelného prachu. 

   

[mm] [g.m
-3

 ] [g] [mbar] [MPa] [s] [MPa.s
-1

] [MPa.s
-1

] [MPa.m.s
-1

] [MPa.m.s
-1

]

500 125 bez iniciace XXX XXX XXX

500 125 bez iniciace XXX XXX XXX

500 125 bez iniciace XXX XXX XXX

500 125 7247 1,27 26,04 16,41

500 125 6973 1,46 23,13 14,57

500 125 7360 1,54 20,76 13,08

500 125 7461 1,57 14,67 9,24

500 125 7669 1,71 25,51 16,07

500 125 7431 1,70 20,09 12,66

500 125 7050 1,53 27,49 17,32

500 125 7074 2,10 24,44 15,40

500 125 7062 1,43 23,91 15,06

500 125 7407 1,93 19,42 12,24

500 125 7104 1,51 18,51 11,66

500 125 7044 1,56 25,51 16,07

39 0,71 25,28 15,93

40 0,72 21,15 13,32

37 0,72 23,31 14,69

38 0,75 20,09 12,66

Max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Průměr. max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Kubická 

konstanta 

Kst

Průměr. 

kubická 

konstanta 

Kst

36 XXX XXX XXX

Nastavení 

kuželu 

Optimální 

koncentrace
Navážka

Max. výb. 

tlak pmax

Průměr. max. 

výb. tlak 

pmax

tmax
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Obrázek 39: Graf – výbuchová křivka černouhelného prachu 

Pmax = 7669 mbar 

tmax = 1,71s 
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7.3.6.2 Dílčí závěr pro černouhelný prach 

Výsledky nastavování rozviřovacího kužele pro vzorek černouhelného prachu s optimální 

navážkou 125 g (koncentrace 500 g.m-3), obsahuje Tabulka 18, kde jsou také dopočteny další 

hodnoty, jako je maximální rychlost narůstání výbuchových tlaků nebo kubická konstanta. 

Z tabulky vyplývá, že průměrný maximální výbuchový tlak pro vzorek černouhelného prachu 

je 0,75 MPa, který pro nastavení rozviřovacího kužele odpovídá hodnotě 38mm (šedé zvýraznění). 

Ale hodnota průměrné maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku (žluté zvýraznění) je 25,28 

MPa.s-1, což odpovídá nastavení rozviřovacího kužele na hodnotu 39mm. Pro toto nastavení také 

vyšla nejvyšší průměrná kubická konstanta 15,93 MPa.m.s-1. 

V přiloženém grafu (Obrázek 39), je vidět výbuchová křivka pro identický vzorek 

(černouhelného prachu), s maximem v bodě pmax 7669 mbar (0,77 MPa), v čase tmax 1,71 s. 

Na grafu je velmi dobře vidět, že po skončení indukční periody od času cca 1,36 s, dochází 

k narůstání výbuchového tlaku vlivem maximální komprese a takovému maximálnímu zahřátí 

atmosféry, takže se šíření mezi jednotlivými částicemi urychluje natolik, že v čase cca 1,66s nastává 

hlavní fáze výbuchu, odkud je prudký nárůst rychlosti výbuchového tlaku. Rozdíl mezi začátkem 

hlavní fáze výbuchu a časem tmax, při kterém je dosaženo maximálního tlaku je 0,05 s. 

Pro srovnání využívám Bezpečnostní list firmy Coal Mill a.s. [23] (Příloha 1), která nám 

dala vzorek uhlí k dispozici a která si tyto bezpečnostní parametry nechala vypracovat ve VVÚU 

a.s. 

Při srovnání stejné střední velikosti zrna, které je menší než 0,040 mm, se lišíme 

v maximálním výbuchovém tlaku. To je způsobeno tím, že v bezpečnostním listě je tato maximální 

hodnota (0,9 MPa) uvedena při iniciaci 34,5 kJ, což v tomto případě hraje zásadní roli. Dokonce 

i v sypné hustotě vyšla o téměř 150 kg.m-3 nižší hodnota. Toto mohlo být způsobeno lepším 

rozkypřením vzorku před započetím měření sypné hustoty. Srovnání kubické konstanty vykazovalo 

odpovídající hodnoty. Ale opět to mohlo být způsobeno rozdílnou iniciační energií při našich 

měřeních. Bezpečnostní list viz (Příloha 1) 

V porovnání s literaturou (Tabulka 13) jsem dosáhl při stejných navážkách větších hodnot 

maximálního výbuchového tlaku i maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. Toto mohlo být 

způsobeno mnoha faktory. Jednak odlišností vzorku a jinačí přípravou (zrnitost, obsažená 

vlhkost, ...)  
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7.3.6.3 Laboratorní pokus na zjištění nastavení nejoptimálnější vzdálenosti se vzorkem dřevouhelného prachu. 

Tabulka 19: Výsledky pro nejoptimálnější nastavení vzdálenosti rozviřovacího kužele pro vzorek dřevouhelného prachu. 

   

[mm] [g.m
-3

 ] [g] [mbar] [MPa] [s] [MPa.s
-1

] [MPa.s
-1

] [MPa.m.s
-1

] [MPa.m.s
-1

]

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 7639 1,44 11,91 7,50

200 50 7830 0,5067 18,11 11,41

200 50 7639 1,4133 17,71 11,16

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

200 50 bez iniciace XXX XXX XXX

39 XXX XXX XXX

40 XXX XXX XXX

37 XXX XXX XXX

38 0,77 15,91 10,02

Max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Průměr. max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. tlaku

Kubická 

konstanta 

Kst

Průměr. 

kubická 

konstanta 

Kst

36 XXX XXX XXX

Nastavení 

kuželu 

Optimální 

koncentrace
Navážka

Max. výb. 

tlak pmax

Průměr. max. 

výb. tlak 

pmax

tmax



 

67 

 

 

Obrázek 40: Graf – výbuchová křivka dřevouhelného prachu 

Pmax = 7830 mbar 

tmax = 0,56 s 
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7.3.6.4 Dílčí závěr pro dřevouhelný prach 

Výsledky nastavování rozviřovacího kužele pro vzorek dřevouhelného prachu s optimální 

navážkou 50 g (koncentrace 200 g.m-3), obsahuje Tabulka 18, kde jsou také dopočteny další 

hodnoty, jako je maximální rychlost narůstání výbuchových tlaků nebo kubická konstanta. 

Z tabulky vyplývá, že průměrný maximální výbuchový tlak pro vzorek dřevouhelného prachu 

je 0,77 MPa, který odpovídá nastavení rozviřovacího kužele na hodnotu 38mm (šedé zvýraznění). 

Z důvodu žádné další iniciace při různém nastavení rozviřovacího kužele je i průměrná maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku 15,91 MPa.s-1 při stejném nastavení. Pro toto nastavení také 

vyšla nejvyšší průměrná kubická konstanta 10.02 MPa.m.s-1. 

V přiloženém grafu (Obrázek 40) je vidět výbuchová křivka pro identický vzorek 

(dřevouhelného prachu) s maximem v bodě pmax  7830 mbar (0,78 MPa), v čase tmax 0,56s. 

Na tomto grafu velmi dobře vidíme absenci indukční periody. K narůstání výbuchového tlaku 

dochází téměř okamžitě, již od času cca 0,1 s, kdy vlivem maximální komprese a maximálního 

zahřátí atmosféry se šíření mezi jednotlivými částicemi urychluje natolik, že už v čase 

cca 0,4s nastává hlavní fáze výbuchu, odkud je prudký nárůst rychlosti výbuchového tlaku 

do nejvyšší hodnot mého měření.  Navíc se měření s dřevouhelným prachem lišilo v tom, 

že po otevření VA 250 se z polokoulí nevalil hustý černý kouř plný sazí, ale jen velmi malé 

množství bílého až průhledného oblaku, který spíš připomínal páru. Taktéž, co se týče usazených 

sazí a ohořelých zbytků byl v tomto případě rozdíl. Vnitřek polokoulí byl úplně čistý, bez zbytků, 

bez prachu. Došlo tedy k dokonalému shoření vzorku, což by se dalo odůvodnit tím, že 

se dřevouhelný prach skládá z téměř 100% uhlíku, který by měl být hůře zapalitelný, ale po iniciaci 

by výsledky měly dosáhnout vyšších hodnot, než např. u černouhelného prachu obsahujícího těkavé 

látky, které napomáhají iniciaci. Černouhelný prach taktéž obsahuje další složky, které mohou 

způsobit různé chování průběhu výbuchu. Rozdíl mezi začátkem hlavní fáze výbuchu a časem tmax, 

při kterém je dosaženo maximálního tlaku je 0,16 s. 

V tomto případě jsem nesrovnával s žádnou literaturou.
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7.3.6.5 Laboratorní pokus na zjištění nastavení nejoptimálnější vzdálenosti se vzorkem prachu krmných kvasni. 

 

Tabulka 20: Výsledky pro nejoptimálnější nastavení vzdálenosti rozviřovacího kužele pro vzorek prachu krmných kvasnic. 

Nastavení 

kuželu  

Optimální 

koncentrace 
Navážka 

Max. výb. 

tlak pmax 

Průměr. 

max. výb. 

tlak pmax 

tmax 

Max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. 

tlaku 

Průměr. 

max. 

rychlost 

nárůstu 

výbuch. 

tlaku 

Kubická 

konstanta 

Kst 

Průměr. 

kubická 

konstanta 

Kst 

[mm] [g.m-3 ] [g] [mbar] [MPa] [s] [MPa.s-1] [MPa.s-1] [MPa.m.s-1] [MPa.m.s-1] 

36 

800 200 6569 

0,66 

1,68 11,22 

14,13 

7,07 

8,90 800 200 6717 1,65 16,38 10,32 

800 200 6468 1,71 14,80 9,32 

37 

800 200 6717 

0,68 

1,76 19,18 

21,99 

12,08 

13,85 800 200 6848 1,52 17,84 11,24 

800 200 6890 1,59 28,96 18,24 

38 

800 200 7473 

0,75 

1,30 21,29 

21,28 

13,41 

13,41 800 200 7488 2,08 19,69 12,40 

800 200 7508 2,16 22,87 14,41 

39 

800 200 7407 

0,73 

1,68 28,93 

27,89 

18,23 

17,57 800 200 6949 1,50 27,64 17,41 

800 200 7485 1,39 27,09 17,06 

40 

800 200 7395 

0,70 

1,53 25,24 

22,29 

15,90 

14,04 800 200 7217 1,65 24,44 15,40 

800 200 6432 1,48 17,18 10,82 
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Obrázek 41: Graf – výbuchová křivka prachu krmných kvasnic. 

 

Pmax = 7508 mbar 

tmax = 2,16 s 
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7.3.6.6 Dílčí závěr pro prach krmných kvasnic 

Výsledky nastavování rozviřovacího kužele pro vzorek prachu krmných kvasnic 

s optimální navážkou 200 g (koncentrace 800 g.m-3), obsahuje Tabulka 20, kde jsou 

také dopočteny další hodnoty, jako je maximální rychlost narůstání výbuchových tlaků 

nebo kubická konstanta. Z tabulky vyplývá, že průměrný maximální výbuchový tlak pro 

vzorek prachu krmných kvasnic je 0,75 MPa, který odpovídá nastavení rozviřovacího 

kužele na hodnotu 38mm (šedé zvýraznění). Ale hodnota průměrné maximální rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku (žluté zvýraznění) je 27,89 MPa.s-1, což odpovídá 

nastavení rozviřovacího kužele na hodnotu 39mm. Pro toto nastavení také vyšla 

nejvyšší průměrná kubická konstanta 17,57 MPa.m.s-1. 

V přiloženém grafu (Obrázek 41) je vidět výbuchová křivka pro identický 

vzorek (prach krmných kvasnic) s maximem v bodě pmax  7508 mbar (0,77 MPa), v čase 

tmax 2,16 s. 

Na grafu je velmi dobře vidět, že po skončení indukční periody od času 

cca 1,66 s dochází k narůstání výbuchového tlaku vlivem maximální komprese 

a maximálního zahřátí atmosféry natolik, že se šíření mezi jednotlivými částicemi 

urychluje tak, že v čase cca 2,10 s nastává hlavní fáze výbuchu, odkud je prudký nárůst 

rychlosti výbuchového tlaku. Rozdíl mezi začátkem hlavní fáze výbuchu a časem tmax, 

při kterém je dosaženo maximálního tlaku je 0,05 s. 

V tomto posledním případě jsem srovnával své dosažené výsledky s literaturou 

(Tabulka 13). A došel jsem ke stejnému závěru jako při černouhelném prachu. A to, 

že výrazně vyšší hodnoty výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, 

mohou být způsobeny vzorky s odlišným složením nebo též přichystání vzorku o jiné 

kvalitě (jinačí zrnitost, jinačí vlhkost a další parametry, které by toto mohly ovlivnit.  
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv rozviřovacích podmínek 

na maximální výbuchové parametry. Toto bylo zjišťováno laboratorními pokusy 

na výbuchovém autoklávu VA 250 o objemu 250 litrů, který vlastní Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava a provozuje jej ve Vědecko výzkumném ústavu 

uhelném a.s. v Ostravě – Radvanicích, se kterým dlouhá léta spolupracuje a který 

mi umožnil přístup do jejich přípravny vzorků, kapacitně vybavené na přípravu velkých 

navážek vzorků, s nimiž jsem pracoval. 

Pro experiment byly postupně vybrány čtyři různé, běžně se vyskytující 

a ekonomicky nenáročné průmyslové prachy, kterými jsou hladká pšeničná mouka, 

dřevěné grilovací uhlí, které se postupně připravilo na dřevouhelný prach, krmné 

kvasnice a černouhelný, jemně předemletý prach, získaný od firmy Coal Mill a.s., které 

za toto gesto děkuji. Kromě hladké pšeničné mouky, která se nepodařila dochystat 

na požadovanou kvalitu, byly zbylé tři jmenované vzorky namlety, přesítovány 

na velikost frakcí 0,04 mm nebo menší a vysušeny na maximálně možnou míru.  

S těmito přichystanými vzorky se dále pracovalo v praktickém měření, 

při kterém se nejprve ověřovala nebo zjišťovala optimální navážka jednotlivých druhů 

vzorků a následně se s touto navážkou prováděly další laboratorní pokusy, které měly 

za následek zjistit nejoptimálnější výškové nastavení rozviřovacího kužele s kombinací 

nově pořízeného kompresoru, který nyní vyhovuje normovým požadavkům na tlak 

dvaceti barů. To vše bylo třeba optimálně nastavit, aby bylo dosáhnuto s optimální 

navážkou (koncentrací) maximálních výbuchových parametrů jako je maximální 

výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku nebo s tím související 

kubická konstanta. Během práce na této diplomové práci byly objeveny nové postupy 

zkoušek na výbuchovém autoklávu, podle poslední aktualizace normy ČSN EN 14034-

1-A1 i za předpokladu, že norma udává provádět zkoušku na VA 20 a VA 1000. 

Přínosem této práce je jak Tabulka č. 8, kde jsou získané, doplněné a dopočtené 

důležité hodnoty pro správné nastavení VA 250 při následujících měřeních, tak 

i výsledky při nejoptimálnějším nastavení rozviřovacího kužele pro maximální 
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výbuchový tlak i pro maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. V poslední řadě 

výše zmiňované objevení nových postupů při měření (podle normy  

ČSN EN 14034-1-A1) a jejich užití v praxi.  
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