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Anotace 

LUKÁŠ, Jan. Stanovení technicko bezpečnostních parametrů vybraných prachů pro 

zvýšení bezpečnosti 

Diplomová práce: VŠB-TU Ostrava, 2014. 61 s 

 Diplomová práce se zabývá stanovením technicko bezpečnostních parametrů 

vybraných prachů pro zvýšení bezpečnosti. Jsou uvedeny základní termíny a definice, 

které jsou nezbytné k pochopení problematiky. Po popisu vzorků N,N-dimethyl glycinátu 

sodného a 1,3-difenylguanidinu byly vybrány technicko bezpečnostní parametry 

a přistoupeno k jejich stanovení popsanými metodami. V závěru jsou uvedené zvolené 

měřené technicko bezpečnostní parametry vyhodnocené a nastíněna jejich pouţitelnost pro 

zvýšení bezpečnosti. 
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LUKÁŠ, Jan. Determination of technical safety parameters of selected powders to 

increase 

Graduation thesis, Ostrava: VSB-TU, 2014. 61 p. 

This graduation thesis deals with determination of technical safety parameters of 

selected powders to increase safety. They are given basic terms and definitions that are 

necessary to understand the issue. After describing the samples N,N-dimethyl glycinátu 

sodného and 1,3-difenylguanidinu were selected technical safety parameters and were 

proceeded to their determination with described methods. In conclusion are listed chosen 

selected measured technical and safety parameters evaluated and outlined their usability to 

increase of safety. 
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ÚVOD 

Chceme-li předcházet poţárům a výbuchům v technologiích, musíme identifikovat 

nebezpečí a vyhodnotit rizika vyplývající z vlastností a charakteristik přítomných látek. 

Proto je nezbytné věnovat pozornost a stanovit nejen fyzikálně chemické vlastností, ale 

především technicko bezpečnostní parametry. 

Fyzikálně chemické vlastnosti jsou konstantními hodnotami. Technicko bezpečnostní 

parametry jsou ovlivňovány řadou faktorů včetně způsobu stanovení. K zajištění 

bezpečnosti je kromě znalosti technologie vycházet i z informací o přítomné látce. 

Proto je stanovení technicko bezpečnostních parametrů nezbytné pro zajištění 

bezpečnosti technologií, zaměstnanců i ochrany ţivotního prostředí. Platná legislativa 

zaručuje státem garantovanou úroveň bezpečnosti, která je uvedena v národní  

a mezinárodní legislativě. Bezpečnost je souborem zásad, které na sebe navzájem navazují. 

Dodrţení všech předpisů je prvotním krokem k bezpečnějšímu provozu. Technicko 

bezpečnostní parametry kvantifikují míru nebezpečí i souvisejícího rizika. 

Hořlavé látky se vyskytují ve formě plynu, kapaliny, páry, mlhy a prachu. Tyto hořlavé 

látky mohou vytvářet výbušné směsi. Nebezpečí výbuchu hrozí při splnění podmínek pro 

výbuch. Podmínkami výbuchu je přítomnost dostatečného iniciačního zdroje, hořlavá látka 

v mezích výbušnosti a oxidační prostředek. Tyto podmínky se mohou vyskytovat 

v technologiích, kde dochází k manipulaci, výrobě a skladování hořlavých látek. Z těchto 

důvodu je potřebné stanovovat technicko bezpečnostní parametry pro všechny látky 

vyskytujících se v provozu nejen pro prachy. 

Cílem diplomová práce je stanovení vybraných technicko bezpečnostních parametrů 

1,3-difenylguanidinu a N,N-dimethylglycinátu sodného. Pro zajištění bezpečnosti při jejich 

výrobě a skladování v Draslovce Kolín, a.s. Měření probíhalo v laboratořích Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství a stanovení maximálních výbuchových parametrů ve 

Vědeckovýzkumném uhelném ústavu, a.s. v Radvanicích.  
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Základní pojmy 

Nebezpečná výbušná atmosféra 

Výbušná atmosféra, která při výbuchu způsobí škody [16]. 

Prach 

Malé tuhé částice, které jsou schopny zůstat po určitou dobu rozprášeny ve vzduchu. 

Maximální velikost částic běţně nepřekračuje 500 µm [17]. 

Výbušná směs prachu se vzduchem 

Směs prachu se vzduchem, ve které se po vznícení šíří hoření do celé nespotřebované 

směsi [17]. 

Jiskrový výboj 

Krátkodobý jednorázový elektrický výboj, vznikající mezi dvěma elektrodami, které mají 

rozdílný potenciál, výboj překlene vzduchovou mezeru mezi vodiči ve formě jednoho 

ionizačního kanálu [17]. 

Doba zpoţdění vznícení 

Doba mezi začátkem rozviřování prachového vzorku do vznosu a okamţikem jiskrového 

výboje [17]. 

Výbuchový tlak pex 

Nejvyšší přetlak, vzniká při výbuchu rozvířeného prachu v uzavřené nádobě [18]. 

Maximální výbuchový tlak pmax 

Maximální přetlak, vzniká v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry, stanovený 

za daných zkušebních podmínek a standardních atmosférických podmínek [18]. 

Teplota vznícení rozvířeného prachu 

Nejniţší teplota horké vnitřní pece, při které dojde ke vznícení rozvířeného prachu ve 

vzduchu uvnitř pece [21]. 

Minimální teplota vznícení prachu ve vrstvě  

Minimální teplota horkého povrchu, při které dojde ke vznícení vrstvy prachu o stanovené 

tloušťce umístěné na horkém povrchu [21]. 

Třídy exploze hořlavých prachů 

Jedná se o třídy rozdělující prachy na základě velikosti kubické konstanty. 

  



4 

 

1 PRÁVNÍ RÁMEC 

 Ochrana před výbuchem je velmi sloţitá problematika. V České republice je po 

vstupu do Evropské unie řešena přijetím dvou směrnic. V rámci Evropské unie (EU) platí 

dvě hlavní směrnice 94/9/EC, o sbliţování předpisů členských států týkajících se zařazení 

a ochranných systémů určených pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX 

100) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/92/ EC o minimálních poţadavcích na 

zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohroţováni prostředím 

s nebezpečím výbuchu (ATEX 137). Tímto způsobem je zajištěno jednotné provedení 

protivýbuchové ochrany. (ATEX je zkratka odvozena z francouzského výrazu Atmosphère 

Explosible.) 

Směrnice ATEX 137 stanovuje, ţe prostory s nebezpečím výbuchu musí splňovat 

směrnici ATEX 100. ATEX 100 je do české legislativy implementován v podobě nařízené 

vlády č. 23/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na zařízení  

a ochranné systémy pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Poţadavky na 

sjednocení legislativy v oblasti bezpečnosti zaměstnanců v prostorách, kde můţe dojít 

k výbuchu - ATEX137 je implementovaný v nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bliţších 

poţadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu.  

 ATEX 100 se vztahuje na zařízení a ochranné systémy určené k uţívání v prostoru, 

kde hrozí nebezpečí výbuchu a na bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje, které se 

nacházejí mimo nebezpečné prostředí, kde nehrozí výbuch. Tyto přístroje jsou určeny 

k fungování zařízení a přístrojů nacházejících se v nebezpečném prostředí [22]. Dle 

směrnice musí být kaţdý přístroj označen odpovídajícím značením (CE, EX) a výrobce 

musí u kaţdého přístroje vystavit prohlášení o shodě. Zařízení jsou dělena dle stanovených 

kritérií do dvou skupin zařízení (Skupina zařízení I, II) [31].  

ATEX 137 určuje poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku. 

Dotýká se všech podniků, v nichţ dochází k manipulaci s hořlavými látkami nebo ke 

vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a k nebezpečí výbuchu. Udává povinnosti 

zaměstnavatelů, kteří jsou povinni vypracovat analýzu rizik, písemnou dokumentaci 

„Dokument pro ochranu proti výbuchu“, klasifikovat prostředí a prostor včetně označení 

[30]. 
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ATEXU 100 a ATEX 137 jsou v rámci ČR podrobněji upřesněny v následujících 

předpisech. Tyto předpisy upřesňující poţadavky na návrhy, práci, výrobu zařízení, 

vybavení zařízení a jejich značení. 

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

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţ. bezpečnosti a výkonu stát. dozoru, 

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

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

NV 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 
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2 Hoření a výbuch prašných směsí 

Prach je tvořen z pevných částic, které nejsou větší jak 0,5 mm. Pokud se jedná  

o vláknité, můţou být vlákna větší jek 0,5 mm. Hořlavý prach je schopný oxidační reakci, 

která je doprovázena velkou změnou hmotnosti prachu za vývinu tepelné a světelné 

energie. Prach se vyskytuje v rozvířeném nebo usazeném stavu. Prach můţe přecházet 

z jednoho stavu do druhého, záleţí na okolních podmínkách. Dle místa výskytu dělíme na 

uvnitř výrobního zařízení a vně výrobního zařízení [2]. Za nebezpečnou vrstvu prachu je 

povaţována souvislá vrstva prachu. Vrstva prachu, která je moţná šířit poţár, je 1 mm. 

Kaţdý poţár hořlavého prachu můţe přejít do výbuchu a naopak. Nebezpečná koncentrace 

se určuje pomoci dolní meze výbušnosti. Horní mez výbušnosti se nepouţívá z důvodu 

nebezpečí. Provoz s koncentrací nad horní mezí výbušnosti není moţné povaţovat za 

bezpečný [2].  

Hořlaviny jsou to látky, které při splnění podmínek trojúhelníku hoření (obr. 4.1) 

hoří a přitom uvolňují energii ve formě světla a tepla za vývinu zplodin hoření. Jednoduché 

dělení hořlavin je na přírodní a technické. Hořlavina se dělí na systém homogenní 

(jednofázové) a systém heterogenní (vícefázové). Hoření v prašných směsí se řídí stejnými 

zákonitostmi jako u plynných směsí [8]. Prašné směsi definujeme jako disperzní soustavy, 

jejichţ vlastnosti se s rostoucím stupněm disperzity blíţí plynným směsím.  

U tuhých látek probíhají sloţité rozkladné reakce, tání, vypařování a sublimace. 

Výsledkem uvedených dějů je, ţe ve většině případů probíhá hoření v plynné fázi. 

 

Obr. 4-1: Trojúhelník hoření [30] 

 

 Vlastnosti prašných směsí a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti závisí na stupni 

disperzity, schopnosti adsorpce, elektrického náboje a chemického sloţení. Samovznícení 
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závisí na dvou hodnotách: velikosti částic a koncentraci. Při rostoucí velikosti částic  

a menší koncentraci dochází k větším tepelným ztrátám. Teplota samovznícení je 

ovlivněna stupněm disperzity, sloţením, vlhkosti a koncentrací. Prašné směsi jsou velmi 

nebezpečné. Výbušné jsou i látky, které jsou jinak neškodné. 

Pomoci teorie řetězových reakcí lze vysvětlit účast existujících aktivních částic 

aktivních center, které se účastní řetězové reakce za vzniku dvou nebo více aktivních 

částic. Iniciace řetězce dává podnět tzv. aktivním centrům [8]. Tato centra tvoří nestále 

meziprodukty reakce. V této etapě se aktivní centra zvyšují a dochází ke zvýšení rychlosti 

reakce. K zániku řetězce dochází na stěnách nádoby nebo v objemu. Ukázka schématu 

nerozvětvené a rozvětvené reakce (obr. 4-2) a (obr. 4-3). 

 

 

Obr. 4-2: Schéma nerozvětvené reakce [8] 

Obr. 4-3: Schéma rozvětvené reakce [8] 

 

Výbuchy na bázi hoření je moţný pokud splníme určité podmínky. Mít k dispozici 

prostor, ve kterém se nachází rozptýlená látka s oxidačním prostředkem a za přítomnosti 

dostatečného iniciačního zdroje. Hořlavé látky jsou hořlavé plyny, pára nebo mlha hořlavé 

kapaliny, rozvířený hořlavý prach nebo kombinace uvedených látek, které se nazývají 

hybridními směsi.  

Mechanizmus výbušných přeměn má při rozvoji chemické reakce ve výbuchu různý 

charakter od relativně pomalého průběhu několik metrů za sekundu aţ k vysokým 

rychlostem několika tisíc metrů za sekundu (detonace). Plamen se šíří do oblasti dosud 

nezreagovaném prostředí pomoci transportními jevy jako je vedení tepla a difuze. 

 Nutná podmínka výbušné přeměny je její rychlost. Podle rychlosti se dělí na tři 

druhy výbušných přeměn. Lineární rychlost je charakteristika výbušné přeměny, kterou se 
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výbušná přeměna šíří vrstvou hořlaviny. Podle tlakových změn a lineárních rychlostí 

výbušné přeměny dělíme výbušné přeměny do tří tříd explozivní hoření (deflagrace), 

vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) a detonace (výbuch prvního řádu) (obr. 4-4). 

 

 

Výbušné přeměny

Explozivní hoření Vlastní výbuch Detonace

 

Obr. 4-4: Výbušné přeměny 

 

 

Explozivní hoření má nízkou lineární rychlost v řádu (10
-1

 – 10
1
 [m.s

-1
]) plynné 

produkty mají dostatek času k úniku z reakčního pásma, tlak nevzrůstá s časem.  

Vlastní výbuch jedná se o přechod mezi explozivním hořením a detonací. S tlakem roste 

lineární rychlost. Pokud nestačí zplodiny hoření odcházet z reakční zóny, dochází k nárůstu 

tlaku a lineární rychlosti. Pokud je zajištěn odvod spalin můţe se vrátit do explozivního 

hoření rychlost je řádově v 10
5
 m.s

-1
.
 
Detonace jedná se o nejrychlejší druh výbušné 

přeměny. V reakční zóně je narůst tlaku maximální [8]. Detonační rychlost je stálá, závisí 

hlavně na druhu pouţité výbušniny.  

 Po iniciaci výbušné směsi probíhá exotermní reakce hoření. Při této reakci vzniká 

větší mnoţství tepla neţ je odváděno. V uzavřeném prostoru dochází  

k nárůstu teploty a tlaku. Časový průběh nárůstu tlaku v závislosti na čase je znázorněn 

(Obr 4-5) znázorňuje ho výbuchová křivka. 
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Obr. 4-5:  Výbuchová křivka [3] 

 

Bod A na výbuchové křivce znázorňuje moment, kdy dochází k iniciaci. Doba ti,ex  

je takzvaná indukční perioda. Je to doba, neţ se projeví narůstání tlaku. V indukční době 

probíhá přípravná doba směsi k hoření. Od bodu B dochází k narůstání tlaku. Jak jde vidět 

na grafu, v důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje aţ k bodu C, kde je 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku nejvyšší. Z bodu C do bodu D dochází k zmenšování 

výbuchového tlaku z důvodu úbytku reakčních sloţek. V bodě D je narůstání výbuchového 

tlaku nulové. Od bodu D tlak klesá.  

Bod D na výbuchové křivce znázorňuje maximální výbuchový tlak v grafu 

znázorněn pex. Bod C je inflexní bod křivky [2]. V tomto bodě je narůstání výbuchového 

tlaku největší. Velikost nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny, která je 

vyjádřena rovnicí (4-1). 

 

                                                                  
  

  
 (

  

  
)
   

    (4-1) 

 

Výraz (
  

  
)
   

vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového talku při výbuchu směsi  

o koncentrace cx v uzavřeném objemu V.  
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2.1 Zdroje iniciace poţáru a výbuchu 

 Zdroj iniciace je nezbytnou podmínkou pro vznik poţáru a výbuchu. Zdroje 

iniciace se vyskytují různě. Můţeme je rozdělit dle výskytu a to na trvalý nebo častý 

výskyt, zřídka kdy a výskyt velmi zřídka. 

 Horké povrchy - od horkého povrchu můţe dojít k iniciaci, pokud se výbušná 

atmosféra dostane do kontaktu s horkým povrchem. Druhým případem, ţe dojde ke 

vznícení hořlavé pevné látky a ta slouţí jako iniciační zdroj výbušné atmosféry.  

 Plameny a horké plyny - plameny jsou spojeny se spalovacími reakcemi při 

teplotách přesahujících 1 000 °C. Horké plyny jsou produkty reakcí u nečistých nebo 

čadivých plamenů. Můţou být také produkovány [14]. pevnými částicemi, které jsou 

rozţhavené. Oba zdroje můţou snadno iniciovat výbušnou směs. Plameny patří mezi 

nejúčinnější iniciátory. 

 Mechanicky vznikající jiskry- vznikají následkem např. tření, nárazu a broušením. 

Pokud se v broušených materiálech nacházejí látky sloţené z oxidujících látek, dochází 

k vyšším teplotám [14]. Tyto vznikající jiskry můţou iniciovat usazený prach, kde dochází 

k doutnání a následné iniciace výbušné atmosféry[14].   

 Elektrická zařízení - u elektrického zařízení mohou vznikat elektrické jiskry  

a horké povrchy a ty slouţí jako zdroj iniciace. Tyto zdroje iniciace mohou vznikat při 

uvolnění spojů, rozptylovými proudy a u vypínání a zapínání elektrických obvodů. 

 Rozptylové proudy - protékají v elektricky vodivých systémech a částech systému. 

Vyskytují se jako zpětné proudy v zařízeních pro výrobu energie, jako následek zkratu 

v obvodu, jako výsledek magnetické indukce a následek úderu blesku. 

 Statická elektřina - jedná se o výboj nabitých izolovaných vodivých částí, které 

můţou vést k zápalným jiskrám.  

 Úder blesku - při úderu blesku do výbušné atmosféry, vţdy dochází k iniciaci 

výbušné atmosféry. Můţe dojít i k iniciaci od bleskovodu, který je po zasaţení blesku 

zahřát na vysokou teplotu. 

 Exotermické reakce včetně samovznícení prachu - můţou působit jako iniciátor, 

pokud je produkované teplo větší neţ tepelné ztráty v okolí [14]. U většiny reakcí dochází 

k exotermické reakci. Zda reakce vyprodukuje dostatečně vysoké teplo, závisí na několika 

parametrech na poměru objemu, povrchu reagujícího systému, okolní teplotě a době trvání. 
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2.2 Faktory ovlivňující výbušnost hořlavého prachu 

Jemnost prachu - čím je prach jemnější, tím je citlivější k minimální iniciační 

energii v prachovzdušné směsi a také je vyšší maximální tlak a maximální rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku (brizance). Částice o průměrné velikosti 0,5 mm a výše většinou jsou 

uţ nevýbušné. 

Množství rozvířeného prachu - se zvyšující koncentrací prachu dochází k růstu 

výbuchového tlaku a brizance výbuchu a ke zvyšování dolní meze výbušnosti ( g.cm
-3

) 

Koncentrace kyslíku v prostoru - při zvýšené koncentraci dochází k většímu 

výbuchu. Pokud se dostane kyslík pod limitní obsah jiţ nelze vzorek iniciovat. 

Tlak v okamžiku iniciace (pracovní tlak) - při zvyšování tlaku dochází ke zvýšení 

výbuchového tlaku a brizance výbuchu 

Teplota směsi v okamžiku iniciace (pracovní teplota) - při sniţování počáteční 

teploty klesá výbuchový tlak (zředěný vzduch). Počáteční teplota rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku ovlivňuje nepatrně [31]. Dochází však ke sníţení spodní meze 

výbušnosti, limitního obsahu kyslíku a minimální iniciační energii. 

Vlhkost prachu - při vysokém obsahu vody ve vzorku dochází k velkému sníţení 

výbušnosti. 

Příměsi inertních látek - aby měly inertní látky význam ve směsi, musí dojít 

k poměrně velkému poměru inertní látky a výbušné látky. K dosaţení nevýbušnosti je 

občas třeba aţ 80 hmotnostních procent inertních látek. 

Stav pohybu částic (turbulence) - s rostoucí turbulenci dochází, ke zvyšování 

výbušnosti hlavně se zvyšuje růst brizance. 

Velikost objemu nádoby (kubický zákon) - kubická nádoba je dvojnásobek 

průměru nádoby větší neţ délka nádoby (výška). U kubických nádob platí, ţe s rostoucím 

objemem se nárůst výbuchového tlaku sniţuje. 

Tvar nádoby (výrobní zařízení) - v kubických nádobách se dosahuje tlaku 1,3 MPa  

a rychlosti šíření plamene do 500 m.s
-1

 v podlouhlých nádobách se můţe plamen šířit aţ 

k rychlosti 2 000 m.s
-1

 s osovými tlaky aţ 10 MPa a radiálními tlaky aţ 3 MPa 

Uspořádání nádob - výbuch je rozdílný při výbuchu v jedné nádobě a při propojení 

dvou nádob, které jsou propojené potrubím [31]. U propojených nádob se podstatně 

zvyšují výbuchové parametry. 
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Vytvoření hybridní směsi - hybridní směs je prašná koncentrace se současným 

výskytem hořlavého plynu nebo páry hořlavé látky. Při hybridní směsi dochází ke 

zvyšování výbušnosti prachu. 

Větrání - můţeme ovlivnit mnoţství plynů a par nacházejících se v prostoru a tím 

sníţit riziko vzniku hybridní směsi. 
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2.3 Vyloučení nebo minimalizace výbuchu 

Protiexplozní ochranu, která se snaţí předejít nebo minimalizovat škody způsobené 

výbuchem můţeme rozdělit na aktivní prevenci a pasivní prevenci (Obr 4-6). 

 

Protiexplozní 

ochrana

Aktivní prevence Pasivní prevence

 

Obr. 4-6 rozdělené protiexplozní ochrany 

 

Aktivní prevence se dále dělí na primární a sekundární prevenci. V primární 

prevenci se snaţíme o vyloučení výbušné atmosféry. Tohoto cíle se snaţíme dosáhnout 

úpravou koncentrace hořlavé látky. Koncentrace látky je mimo dosah rozsahu výbušnosti 

nebo sníţením koncentrace kyslíku pod limitní obsah pod spodní mez koncetrace kyslíku 

[13]. V sekundární prevenci dochází k vyloučení všech moţných iniciačních zdrojů, které 

by mohly způsobit iniciaci hořlavé koncentrace.  

Pasivní prevence - u tohoto zabezpečení na rozdíl od předchozích opatření, zde se 

výbuch připouští. Konstrukce je navrţena na odolání výbuchu. Dělíme na konstrukci 

odolnou výbuchovému tlaku a konstrukci odolnou tlakovým rázům při výbuchu. 

Čím je pravděpodobnost výbuchu větší, tím musí být přijata větší zabezpečení 

provozu. Není vhodné pouţívat jen jeden druh prevence [13]. Nejlepší je kombinace obou 

prevenci jak aktivní tak pasivní prevence. 

Klasifikace nebezpečných prostorů se klasifikují do zón 20, 21 a 22. Zóna 20 

znamená, ţe se v určeném prostoru vyskytuji trvale nebo dlouhou dobu částice rozvířeného 

prachu ve vzduchu a tvoří výbušnou atmosféru. U zóny 21 vzniká výbušná atmosféra 

příleţitostně při běţném provozu. V zóně 22 je velmi nepravděpodobný vznik výbušné 

atmosféry. Pokud se přesto objeví, tak při běţném provozu a pouze po velmi krátkou dobu. 

Zóny jsou definovány v ČSN EN 1127-1.  

Kategorie zařízení - zařazujeme je do tří kategorií od 1 do 3. Podle různých 

kritérií. Kategorie jsou určeny podle zóny, do které bude zařízení umístěno. Kategorie 1 
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zaručuje vysokou úroveň ochrany. Zajišťuje bezpečnost při mimořádných situacích, jako je 

např. výpadek jednoho způsobu ochrany zajišťuje další nezávislý způsob ochrany i při 

výpadků na sobě nezávislých poruch je přístroj dostatečně bezpečný. Kategorie 2 jsou 

zařízení, která zajišťují vysokou úroveň ochrany. Je vybavena ochranou, která zajišťuje 

bezpečí při nejčastějších poruchách zařízení, i při nich bude ochrana dostatečně účinná. 

Kategorie 3 zajišťuje normální úroveň ochrany. Zařízení je bezpečné během normálních 

podmínek v provozu. 
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3 Popis vzorků 

 Zvolené technicko bezpečnostní parametry byly stanoveny pro N,N-dimethyl 

glycinát sodný a 1,3-difenylguanidin (Denax), které jsou vyráběny v chemickém závodě 

DRASLOVKA a.s. Kolín.  

1,3- difenylguanidin (DPG, Denax) je bílá krystalická látka o bodu tání 145°C. 

Difenylguanidin se pouţívá jako urychlovač vulkanizace v gumárenském průmyslu. 

Pouţití urychlovače je nejen v urychlení síťování, ale i v účinnosti síťování. Dávkováním 

různých urychlovačů je tedy moţné ovlivnit kvalitu zesíťování v produktu. DPG je 

zásaditý, pomalý a bezpečný urychlovač patřící do skupiny guanidinů. Pryţi dodává 

vysokou pevnost a dobré dynamické vlastnosti. 

NH NH

NH
 

Obr. 5-1: Strukturní vzorec difenylguanidinu 

DPG se vyrábí z anilinu a chlorkyanu, který se vyrábí z chlóru a kyanovodíku  

(obr. 5-2). Vedlejší produkt výroby chlorkyanu – chlorovodík – je odstraňován zkrápěním 

plynného produktu vodou, která je následně neutralizována uhličitanem vápenatým. 

NClNH + Cl Cl ClH+
 

Obr. 5-2: Výroba chlorkyanu 

Chlorkyan zbavený HCl, který je vedlejším produktem, poté reaguje s anilinem za 

vzniku hydrochloridu difenylguanidinu (obr. 5-3). Je získán ve formě vodného roztoku  

a následně je čištěn filtrací s aktivním uhlím. 

NH2

NCl2 +
NH NH

NH2
+
Cl
-

 

Obr. 5-3: Výroba hydrochloridu DPG 

 Přečištěný roztok DPG. HCl je následně neutralizován vodným roztokem 

hydroxidu sodného, kdy dochází k vysráţení produktu jako volné báze (obr. 5-4). Finální 

produkt je nakonec zfiltrován, usušen a podle potřeby je upravována velikost částic na 

prach nebo na granule. 
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NH NH

NH2
+

NH NH

NH
+ NaOH +

Cl
-

NaCl+ H
2
O

 

Obr. 5-4: Neutralizace finálního DPG 

 

 N,N-dimethylglycinát sodný (DMGNa) je bílá krystalická látka o bodu tání 293°C. 

DMGNa se pouţívá jako přísada do krmiv hospodářských zvířat, dále je moţné jej pouţít 

jako surovinu pro výrobu povrchově aktivních látek (tenzidů) pro kosmetický průmysl. 

CH3

N
CH3

O

ONa

 

Obr. 5-5: Strukturní vzorec DMGNa 

 DMGNa je vyráběn dvoustupňovou syntézou, kdy nejprve je Streckerovou 

syntézou z formaldehydu, kyanovodíku a dimethylaminu vyroben vodný roztok 

N,N-dimethylaminoacetonitilu (obr. 5-6).  

NH NHO + +
N

N

H
2
O+

 

Obr. 5-6: Výroba N,N-dimethylaminoacetonitrilu 

 Druhým krokem syntézy je hydrolýza N,N-dimethylaminoacetonitrilu zředěným 

vodným roztokem hydroxidu sodného, kdy vedlejším produktem je amoniak, který je ze 

směsi vyvařen a následně je absorbován buď do vody za vzniku čpavkové vody, nebo do 

kyseliny sírové, kdy produktem je vodný roztok síranu amonného, který je dále zpracován 

na výroby hnojiv. 

N

N

H
2
O+ + NaOH

N

O

O
-
Na

+ + NH
3

 

Obr. 5-7:  Hydrolýza N,N-dimethylaminoacetonitrilu na DMGNa 

 Produktem reakce je vodný roztok produktu, který je dle potřeby odbarvován 

filtrací přes aktivní uhlí nebo přečištěn krystalizací.  
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4 Stanovení technicko bezpečnostních parametrů 

prachů 

Technicko bezpečnostní parametry (TBP) N,N-dimethyl glycinátu sodného  

a 1,3-difenylguanidinu (Denax) byly stanoveny platnými zkušebními postupy  

a metodikami.  

Jednalo se o mnou zvolené technicko bezpečnostní parametry: 

 Lineární rychlost šíření plamene po vrstvě usazeného prachu 

 Minimální iniciační energie 

 Teplota vznícení prachu v usazeném stavu 

 Teplota vznícení prachu v rozvířeném stavu 

 Maximální výbuchový tlak 

 Maximální rychlost nárůstu tlaku 

 Kubická konstanta 
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4.1 Sypná hustota prachu 

Byla pouţita metodika Stanovení sypné hustoty, která vychází z ČSN EN 725-8. 

Stanovuje se hmotnost určeného objemu prachu po jeho volném nasypání do stojatého 

válce. Jemným setřesením se zarovná povrch prachu a určuje se objem. Zváţí se odměrný 

válec bez vzorku, do válce se nasype vzorek po určenou rysku a dochází k opětovnému 

zváţení. Zkouška musí být opakována třikrát [5]. Sypná hustota je dána vzorcem (6.1). 

Nejistota měření je 20 kg/m
3
.
 
Při určování sypné hustoty se pouţívají vzorky s částicemi 

menšími 0,063 mm. V diplomové práci byly poţity vzorky o větší velikosti, z tohoto 

důvodu musela být provedena sítová analýza.  

 

                                       
 1  o

 
     (6.1) 

Kde: 

mo – hmotnost prázdného odměrného válce v gramech, 

m1 – hmotnost odměrného válce naplněného prachem v gramech, 

V – objem prachu ve válci v cm
3 

Pro N,N-dimethyl glycinát sodný a 1,3-difenylguanidin je sypná hustota uvedena 

(tab. 1,1) a (tab.1.2.) Rovnice pro výpočet průměrné sypné hustoty je dán rovnicí (6.2) 

 

                               ̅  
 

 
 ∑   

 
        (6.2) 

 ̅- průměr  

n – počet měření 

xi- jednotlivé naměřené hodnoty 

  

Směrodatnou odchylku určujeme dle rovnice (6.3) 

                                      √
 

 
 ∑ (    ̅) 

 
        (6.3) 
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4.1.1 1,3-difenylguanidin 

Tab. 6-1: Sypná hustota 1,3-difenylguanidinu 

Číslo 

měření 

Hmotnost 

odm. válce 

[g]

Hmotnost odm. 

válce se 

vzorkem [g]

Hmotnost 

prachu [g]

Sypná 

hustota 

[kg/m
3
]

Ø Sypná 

hustota  

[kg/m
3
]

1 138,97 163,91 24,94 254,49

2 138,97 163,20 24,23 249,79

3 138,97 163,82 24,85 258,85

163,64 24,67 254,38

254,38

Průměrná hodnota  

 

Průměrná hodnota sypné hustoty 

 ̅  
 

 
 ∑   

 

   

 

 
 ∑(                    )              

 

   

 

  

Směrodatná odchylka 

  √
 

 
 ∑ (    ̅) 

 
     √

 

 
 ((             )  (             )   

 

√ (      ) )             

Dílčí závěr 

 Dle naměřených hodnot je pro 1,3-difenylguanidin stanovená průměrná sypná 

hustota                    . Vypočítaná směrodatná odchylka u tří měření je 

          . 
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4.1.2 N,N-dimethyl glycinát sodný 

 Tab. 6-2: Sypná hustota N,N-dimethyl glycinátu sodného 

Číslo 

měření 

Hmotnost 

odm. válce 

[g]

Hmotnost odm. 

válce se 

vzorkem [g]

Hmotnost 

prachu [g]

Sypná 

hustota 

[kg/m
3
]

Ø Sypná 

hustota  

[kg/m
3
]

1 138,93 182,21 43,28 432,80

2 138,93 180,97 42,04 428,98

3 138,93 181,21 42,28 427,07

181,46 42,53 429,62

429,62

Průměrná hodnota  

Dílčí závěr 

 Dle naměřených hodnot je pro N,N-dimethyl glycinát sodný stanovená průměrná 

sypná hustota                    . Vypočítaná směrodatná odchylka  

u tří měření je           .  
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4.2 Sítová analýza 

 Sítová analýza, byla provedena sítovým rozborem proséváním vzorků přes 

definovaná síta o známém velikosti ok. Naváţka vzorku byla           . Vzorky  

N,N-dimethyl glycinátu sodného a 1,3-difenylguanidinu byly přesívány přes určenou sadu 

sít, které byly dostupné v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inţenýrství [5]. Sítová 

analýza se prováděla pomoci zařízení Retsch (obr. 6-1). Naměřené hodnoty pro zvolené 

prachy jsou uvedeny (tab. 6-3) a (tab. 6-4). 

 

 

Obr. 6-1: Sítovací zařízení Retsch 
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4.2.1 1,3-difenylguanidin 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny (tab. 6-3) a zobrazeny (obr. 6-2) z kterého je 

určená střední velikost zrna. Zvolená síta jsou uvedená (tab. 6-3). 

Tab. 6–3: Sítová analýza 1,3-difenylguanidin 

Granulometrický 

stav
P

Síto [mm]
Nadsítné 

[hm. %]

0,150 4,460

0,106 33,660

0,090 69,850

0,075 94,130

0,063 98,520

0,040 99,970

0,032 100,000

Střední velikost zrna 

[mm]
0,0962

 

 

 

Obr. 6-2: Graf – sítová analýza 1,3-difenylguanidin 

Dílčí závěr 

 Dle naměřených hodnot a vykreslených hodnot do grafu je pro 1,3-difenylguanidin 

stanovena střední velikost zrna (obr. 6.2) 0,0962 mm. 
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4.2.2 N,N-dimethyl glycinát sodný 

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány (tab. 6-4) a zobrazeny (obr. 6-3) z kterého je 

určená střední velikost zrna. Zvolená síta jsou uvedená (tab. 6-4).  

Tab. 6-4: Sítová analýza N,N-dimethyl glycinát sodný 

Granulometrický 

stav
P

Síto [mm]
Nadsítné 

[hm. %]

0,212 5,420

0,180 27,220

0,150 62,300

0,106 72,520

0,090 84,630

0,075 86,400

0,063 90,850

0,000 100,000

Střední velikost zrna  

[mm]
0,163

 

 

Obr. 6-3: Graf – sítová analýza N,N-dimethyl glycinát sodný 

Dílčí závěr 

 Dle naměřených hodnot a vykreslení hodnot do grafu je pro N,N-dimethyl glycinát 

sodný stanovena střední velikost zrna (obr. 6-3) 0,163 mm.  
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4.3 Lineární rychlost šíření plamene po vrstvě usazeného 

prachu 

 Lineární rychlost šíření plamene po vrstvě usazeného prachu řešila norma ČSN 

015140-3, která pozbyla platnost v roce 2003. Postup je zpracován v laboratorním 

praktikum, podle kterého byla zkouška provedena [5]. Tento parametr je velmi důleţitý, 

proto by se měl i nadále stanovovat. 

Zkušební zařízení se skládá z tlakové láhve s O2, redukčního ventilu, průtokoměru 

s regulátorem průtoku, podloţka pod vzorek a křemíková trubice o průměru 25 mm  0,5 

mm. Zařízení je znázorněno v příloze C. 

Postup měření 

 Dle normy se provádějí měření ve dvou modifikacích: a to s vrstvou prachu 1 mm  

a 5 mm. V rámci diplomové práce se provádělo měření při vrstvě 5 mm. Na kovovou 

podloţku o délce 120 mm se pomocí půlkruhového průřezu formy připraví vzorek o výšce 

5 mm a délce 100 mm. Průtok v křemenné trubici kyslíku je nastaven na 0,5 l.min
-1

 

s přesností 3 mm na trubicí průtokoměru (výška plováku 13 mm). Podloţka s vzorkem se 

vloţí do křemíkové trubice, kde musí vzorek vyčnívat [14]. Vyčnívající vzorek se zapálí  

a měří se čas, za který vzorek prohoří od začátku do dosaţení konce vzorku. Provádí se 5 

měření. 

Výsledky měření 

 Naměřené hodnoty jsou zaznamenány (tab. 6-6) a (tab. 6-7) určená je průměrná 

hodnota šíření plamene po vrstvě, směrodatná odchylka a rychlost hoření. Výsledky 

měření se porovnávají dle (tab. 6-5) 

Tab. 6-5: Hodnocení lineární rychlost šíření plamene ve vrstvě usazeného 

Rychlost hoření [cm*s
-1

] Hodnocení

větší neţ 10 cm*s
-1 velmi dobře šíří poţár

od 1 do 10 cm*s
-1 dobře šíří poţár

do 1 cm*s
-1 šíří poţár

0 cm*s
-1 vzorek v podmínkách zkoušky nehoří
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4.3.1 1,3-difenylguanidin 

 Vzorek při zkoušce lineárního šíření plamene po vrstvě usazeného prachu reagoval 

po vrstvě. Nedochází k celému prohoření vzorku (obr. 6-4). Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny (tab. 6-6). Detailnější výpočty uvedeny v příloze A. 

Tab. 6-6: Lineární rychlost šíření plamene ve vrstvě usazeného 1,3-difenylguanidin 

Podmínky Granulový stav Jednotka

Výška vrstvy 5,00 [mm]

Délka vrstvy 100,00 [mm]

1. měření 0,28  [s]

2. měření 0,29  [s]

3. měření 0,25  [s]

4. měření 0,30  [s]

5. měření 0,28  [s]

Průměr 0,28  [s]

Směrodatná 

odchylka
0,02  [s]

Rychlost šíření 

hoření
357,65  [mm*s

-1
]

Rychlost šíření 

hoření
35,77 [cm*s

-1
]

 

 

Obr. 6-4: Šíření plamene po povrchu 

Dílčí závěr  

 Dle naměřených hodnot lineárního šíření plamene vzorku 1,3-difenylguanidinu při 

rychlosti šíření hoření 35,77 cm *s
-1 

vzorek velmi dobře šíří poţár.  
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4.3.2 N,N-dimethyl glycinát sodný 

 Při zkoušce lineárního šíření plamene po vrstvě usazeného prachu nedocházelo 

k šíření plamene po vrstvě prachu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny (tab. 6-7). 

 

Tab. 6-7: Lineární rychlost šíření plamene ve vrstvě usazeného N,N-dimethyl glycinát 

sodný 

Podmínky Granulový stav Jednotka

Výška vrstvy 5,00 [mm]

Délka vrstvy 100,00 [mm]

1. měření X  [s]

2. měření X  [s]

3. měření X  [s]

4. měření X  [s]

5. měření X  [s]

Průměr X  [s]

Směrodatná 

odchylka
X  [s]

Rychlost šíření 

hoření
X  [mm*s

-1
]

Rychlost šíření 

hoření
X [cm*s

-1
]

 

Dílčí závěr 

 Dle naměřených hodnot lineárního šíření plamene vzorku N,N-dimethyl glycinátu 

sodného vzorek v podmínkách zkoušky nehoří. 
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4.4 Minimální iniciační energie 

 Postup měření je popsán v normě ČSN EN 13821. Je velmi obtíţné nasimulovat 

v rámci měření jiskru, která odpovídá skutečným jiskrami z praxe a určit zatřídění vzorku 

v rámci naměřených hodnot. Vhodné řešení je pouţívané francouzským INERIS, které je 

zaloţeno na iniciační energii přístroje MIKE (tab. 6-8) a je uvedeno v manuálu pro přístroj. 

Zkušební zařízení 

 Přístroj MIE – D se skládá ze sedmi základních částí skleněné Hartmannovy trubice 

o objemu 1,2 l, vysokonapěťové jednotky, systému pro rozviřování prachu, který je  

o objemu 50 ml natlakovaného vzduchu na 700 kPa, ovládacího panelu s dotykovým 

displejem, přístrojové desky, elektronické a pneumatické řízení přístroje a počítače 

s nainstalovaným průvodcem experimentu, ten slouţí k vyhodnocování a archivování dat. 

Schématické znázornění přístroje viz příloha C. 

Postup měření 

 Prach se zkouší při teplotě okolního vzduchu v rozmezí od 20 do 25 °C  

a absolutním tlaku v rozmezí od 0,8 do 1,1 baru. Postup měření můţeme rozdělit do tří na 

sebe navazující kroky. 

Při prvním kroku probíhá měření s energií, při které dochází spolehlivě k iniciaci. 

Maximální energie se nastavuje na hodnotu 1 J. Po iniciaci se sniţuje velikost energie na 

hodnotu, kdy nedojde k iniciaci po 10 na sobě následujících zkouškách. 

V druhém kroku se mění koncentrace prachu a začíná se měřit s nejniţší zjištěnou 

energii z kroku jedna. Pokud u nové koncentrace dojde ke vznícení, opakuje se krok jedna. 

V posledním třetím kroku se mění zpoţdění iniciace (turbulence) dokud nedojde k nalezení 

maximální energie, (E1) při které nedošlo k iniciaci [27], [17]. 

Minimální iniciační energie leţí mezi nejniţší energií (E2), při které došlo během 

deseti pokusů ke vznícení, a nejvyšší energií (E1), při které nedošlo k iniciaci. Viz rovnice  

(6-1). 

   E1 <  MIE  <  E2     (6-1)  
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Zkušební podmínky 

Vzduch s teplotou v rozsahu od 20°C do 25 °C a absolutním tlakem v rozsahu od 

0,8 baru do 1,1 baru. Návrh zatřídění pouţívané francouzským INERISem na úrovních 

iniciační energie i přístroje MIKE (cesana, 2001) viz (obr. 6-5) 

Tab. 6-8 Citlivost na elektrostatickou jiskru 
 

 

MEI >1 000 mJ vzorek téměř necitlivý k elektrostatické iniciaci

300 mJ < MIE < 1 000 mJ

100mJ < MEI < 300 mJ

30mJ < MIE < 100 mJ

10 mJ < MIE < 30 mJ

3 mJ < MIE < 10 mJ

1mJ < MIE < 3 mJ

MIE< 1 mJ

vzorek citlivý k elektrostatické jiskře

vzorek extrémně citlivý k elektrostatické iniciaci

vzorek velmi citlivý k elektrostatické iniciaci

 

 

Výsledky měření 

Naměřené hodnoty pro vzorky jsou zaznamenány v tabulkách a uvedeny v grafech 

pomoci programu MIKE 3.2.  

  

 

Obr. 6-5: přístroj MIE –D 
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Obr. 6-6: Výbuch v Hartmanově trubici 
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4.4.1 1,3-difenylguanidin 

Při měření minimální iniciační energie byla nastavena indukční doba 1mH a 0 mH při době zpoţdění 120 ms a 150 ms. Z naměřených 

hodnot byly pomoci programu Mike 3.3 vykresleny grafy. 

 Tab. 6-9: Minimální iniciační energie 1,3-difenylguanidin (Denax) Doba zpoţdění 120ms indukčnost 1mH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 30 120 1 X X X X X X X X X X

250 100 120 1 X √

500 3 120 1 X X X X X X X X X X

500 10 120 1 X √

750 3 120 1 X X X X X X X X X X

750 10 120 1 √

1000 3 120 1 X X X X X X X X X X

1000 10 120 1 √

1250 30 120 1 X X X X X X X X X X

1250 100 120 1 X X √

Zpoţdění 

[ms]

Indukčnost 

[mH]

PokusNaváţka 

[g]

Iniciační energie 

[mJ]

             

E1= 3mJ  Es= 4mJ   E2= 10mJ  

E1 <  MIE  < E2 

     3 <  4 < 10 

Dle naměřených hodnot je vzorek velmi citlivý k elektrostatické 

iniciaci. 

                                                                                                                                Obr. 6-7: Grafické vykreslení Denax 120 ms indukčnost  

                                                                           1mH 
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Tab. 6-10: Minimální iniciační energie 1,3-difenylguanidin (Denax) Doba zpoţdění 120ms  indukčnost 0mH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 10 120 0 X X X X X X X X X X

250 30 120 0 √

500 30 120 0 X X X X X X X X X X

500 100 120 0 X X √

750 10 120 0 X X X X X X X X X X

750 30 120 0 X √

1000 10 120 0 X X X X X X X X X X

1000 30 120 0 X X X √

1250 10 120 0 X X X X X X X X X X

1250 30 120 0 X X X √

1500 10 120 0 X X X X X X X X X X

1500 30 120 0 X X X X X X X X X √

1750 10 120 0 X X X X X X X X X X

1750 30 120 0 X X X X X X √

2000 100 120 0 X X X X X X X X X X

2000 300 120 0 √

Zpoţdění 

[ms]

Indukčnost 

[mH]

PokusNaváţka 

[g]

Iniciační energie 

[mJ]

 

E1= 10mJ  Es=  13mJ   E2= 30mJ  

  E1 <  MIE  <  E2 

    10 <  13 < 30 

Dle naměřených hodnot je vzorek velmi citlivý k elektrostatické iniciaci. 

  



32 

 

 

 Obr. 6-8: Grafické vykreslení Denax 120 ms indukčnost 0mH  Obr. 6-9: Porovnání indukčnost 1mH a 0mH při době zpoţdění 120ms 

 

Dílčí závěr 

 Jak je patrné (obr. 6-9) indukčnost ovlivňuje citlivost vzorku na elektrostatickou iniciaci. Při indukčnosti 1mH  je minimální 

iniciační energie 4mJ, ta se zvýšila na 13mJ při indukčnosti 0mH. Přesto i při změně indukčnosti zůstává vzorek velmi citlivý 

k elektrostatické iniciaci. 
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Tab. 6-11: Minimální iniciační energie 1,3-difenylguanidin (Denax) Doba zpoţdění 150ms indukčnost 1mH 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1= 3mJ  Es=  6mJ   E2= 10mJ 

E1 <  MIE  <  E2 

      3 <  6 < 10 

Dle naměřených hodnot je vzorek velmi citlivý 

k elektrostatické iniciaci. 

 

 

 

Obr. 6-10: Grafické vykreslení Denax 150 ms indukčnost 1mH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 30 150 1 X X X X X X X X X X

250 100 150 1 √

500 3 150 1 X X X X X X X X X X

500 10 150 1 √

750 3 150 1 X X X X X X X X X X

750 10 150 1 X √

1000 10 150 1 X X X X X X X X X X

1000 30 150 1 X X X √

1250 10 150 1 X X X X X X X X X X

1250 30 150 1 X X X X √

Zpoţdění 

[ms]

Indukčnost 

[mH]

PokusNaváţka 

[g]

Iniciační energie 

[mJ]
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Tab. 6-12: Minimální iniciační energie 1,3-difenylguanidin (Denax) Doba zpoţdění 150ms indukčnost 0mH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 300 150 0 X X X X X X X X X X

250 1000 150 0 X √

500 10 150 0 X X X X X X X X X X

500 30 150 0 √

750 30 150 0 X X X X X X X X X X

750 100 150 0 √

1000 30 150 0 X X X X X X X X X X

1000 100 150 0 X √

1250 10 150 0 X X X X X X X X X X

1250 30 150 0 √

1500 10 150 0 X X X X X X X X X X

1500 30 150 0 X X X X X X √

1750 30 150 0 X X X X X X X X X X

1750 100 150 0 X X X X X √

2000 30 150 0 X X X X X X X X X X

2000 100 150 0 X X √

Zpoţdění 

[ms]

Indukčnost 

[mH]

PokusNaváţka 

[g]

Iniciační energie 

[mJ]

 

E1= 10mJ  Es=  19mJ   E2= 30mJ  

E1 <  MIE  <  E2 

  10 < 19 < 30 

Dle naměřených hodnot je vzorek velmi citlivý k elektrostatické iniciaci. 
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Obr. 6-11: Grafické vykreslení Denax 150 ms indukčnost 0mH    Obr. 6-12: Porovnání indukčnost 1mH a 0mH při době zpoţdění 

150ms 

 

Dílčí závěr 

Jak je patrné (obr. 6-12) indukčnost ovlivňuje citlivost vzorku na elektrostatickou iniciaci. Při indukčnosti 1mH  je minimální iniciační 

energie 6mJ, ta se zvýšila na 19mJ při indukčnosti 0mH. Přesto i při změně indukčnosti zůstává vzorek velmi citlivý k elektrostatické 

iniciaci. 
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4.4.2 N,N-dimethyl glycinát sodný 

Při měření minimální iniciační energie byla nastavena indukční doba 1mH a 0 mH při době zpoţdění 120 ms a 150 ms. Z naměřených 

hodnot byly pomoci programu Mike 3.3 vykresleny grafy. 

Tab. 6-13: Minimální iniciační energie N,N-dimethyl glycinát sodný doba zpoţdění 120ms indukčnost 1mH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 1000 120 1 X X X X X X X X X X

500 1000 120 1 X X X X X X X X X X

750 1000 120 1 X X X X X X X X X X

100 1000 120 1 X X X X X X X X X X

1250 1000 120 1 X X X X X X X X X X

1500 1000 120 1 X X X X X X X X X X

1750 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2000 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2250 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2500 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2750 1000 120 1 X X X X X X X X X X

3000 1000 120 1 X X X X X X X X X X

Zpoţdění 

[ms]

Indukčnost 

[mH]

PokusNaváţka 

[g]

Iniciační energie 

[mJ]

 

E1= 1 000mJ  Es=  XmJ   E2= XmJ  

E1 > MIE  

       1 000 > MIE  

Dle naměřených hodnot je vzorek téměř necitlivý k elektrostatické iniciaci.  
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Tab. 6-14: Minimální iniciační energie N,N-dimethyl glycinát sodný doba zpoţdění 120ms indukčnost 0mH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 1000 120 1 X X X X X X X X X X

500 1000 120 1 X X X X X X X X X X

750 1000 120 1 X X X X X X X X X X

100 1000 120 1 X X X X X X X X X X

1250 1000 120 1 X X X X X X X X X X

1500 1000 120 1 X X X X X X X X X X

1750 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2000 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2250 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2500 1000 120 1 X X X X X X X X X X

2750 1000 120 1 X X X X X X X X X X

3000 1000 120 1 X X X X X X X X X X

Zpoţdění 

[ms]

Indukčnost 

[mH]

PokusNaváţka 

[g]

Iniciační energie 

[mJ]

 

E1= 1 000mJ  Es=  - mJ   E2= - mJ  

E1 > MIE  

       1 000 >   MIE  

Dle naměřených hodnot je vzorek téměř necitlivý k elektrostatické iniciaci. 
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Obr. 6-13: Doba zpoţdění 150ms indukčnost 1mH    Obr. 6-14: Doba zpoţdění 120ms indukčnost 1mH 

 

Dílčí závěr 

Jak je patrné (obr. 6-13) a (obr. 6-14) vzorek je téměř necitlivý k elektrostatické iniciaci. V laboratorních podmínkách nedošlo 

k iniciaci vzorku. 
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4.5 Teplota vznícení prachu 

Teplota vznícení prachu se dělí dle normy ČSN EN 50281-2-1 na metodu A, kde je 

vrstva prachu poloţena na vyhřívaném povrchu o konstantní teplotě, a na metodu B. Při 

metodě B dochází k rozvíření prachu v peci o konstantní teplotě. 

4.5.1 Teplota vznícení prachu v usazeném stavu 

 Postup teploty vznícení prachu v usazeném stavu se určuje dle normy  

ČSN EN 50281-2-1 metodou A. Metoda stanovuje minimální teplotu vznícení vzorku na 

vyhřátém povrchu. Tato metoda úspěšně simuluje podmínky v průmyslových prostorách, 

kde se můţou nacházet vrstvy usazeného prachu. Při uloţení vzorku na horký povrch 

dochází k jeho rozkladu nebo vznícení. 

Zkušební zařízení 

 Je sloţené ze záznamového zařízení, které získává hodnoty z termočlánku. 

Termočlánek je usazený ve vrstvě prachu. Dále z kruhu pro tvorbu vrstvy prachu, pomoci 

kterého se ukládá stanovená výška prachu na vyhřátou desku. V desce je nainstalovaný 

termočlánek k regulování teploty. 

 Vyhřátá kovová deska má kruhovitý tvar o pracovní ploše 200 mm a tloušťce 20 

mm. K dosaţení potřebné teploty je elektricky vyhřívaná a regulovaná přístrojem [21]. 

Teplotu vyhřáté desky zaznamenává termočlánek, který se nachází uvnitř desky. 

Maximální teplota povrchu je 400 °C teplota povrchu je konstantní    . 

 K měření teploty a chování vrstvy usazeného prachu v kovovém kruhu slouţí 

termočlánek, který se napíná ve výšce cca 2-3 mm. Tento termočlánek je napojený na 

záznamové zařízení. 

 Prach je zkoušen při vrstvě prachu 5 mm     mm. K dosaţení výšky prachu  

 slouţí kovový kruh s odpovídající výškou. Do dutiny kruhu se vkládá vzorek. Průměr 

kruhu je 100 mm. Je moţné pouţit kruhy s více druhý výšek. 

Postup měření 

 Na přístroji nastavíme poţadovanou teplotu a necháme ji ustálit. Do středu vyhřáté 

desky se uloţí kovový kruh. Při zpracovávání diplomové práce se pouţil kovový kruh  

o výšce 5 mm. Do kruhu se během dvou minut vkládá zkoušený vzorek bez stlačování, 

který se pomocí špachtle rozmísťuje do všech stran, aby lehce přesahoval hranu kruhu. 
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K dosaţení výšky 5 mm se přes vrchní hranu kruhu stahuje vzorek a přebytky se dávají 

pryč. Po těchto úkonech se spouští záznamové zařízení, které sleduje chování teploty ve 

vrstvě prachu a zároveň probíhá sledování prachu, zda nedochází ke vznícení nebo 

samovolnému ohřevu [21]. 

Za vznícení se povaţuje případ: 

 jsou viditelné plameny nebo ţhnutí, 

 je naměřena teplota 450 °C, 

 je naměřena oteplení o 250°C vyšší neţ je teplota vyhřívané desky.  

 Zkouška probíhá 30 minut. Pokud po 30 minutách nezaznamenáme ţádné 

z podmínek uvedené výše, zkoušku ukončujeme a pokračujeme při vyšší teplotě. Naopak 

pokud dochází ke vznícení, opakuje se pokus s novým prachem o stejné výšce při niţší 

teplotě. Zkouška probíhá do té doby, neţ dojde k nalezení teploty, která není  

o 10 K vyšší neţ teplota, pří které nedochází ke vznícení nebo samovolnému ohřátí. 

 Ke stanovení minimální teploty vznícení o dané vrstvě musíme splnit několik 

podmínek [21]. Provádí se opakované pokusy, pokaţdé se stejnou vrstvou prachu. Dokud 

nenalezneme teplotu, při které dochází ke vznícení a není vyšší jak 10 K, u které nedošlo 

ke vznícení. Vyhodnocení výsledku se prování (tab. 6-15). 

Tab. 6-15: Vyhodnocení výsledků měření 

t
u
vzníc. nebo t

u
zhnut.  < 150 Vzorek je velmi vznětlivý

150 < t
u
vzníc. nebo t

u
zhnut. < 300 Vzorek je vznětlivý

t
u
vzníc. nebo t

u
zhnut > 300 Vzorek je obtíţně vznětlivý

t
u
vzníc. nebo t

u
zhnut NENALEZENA Vzorek není vznětlivý do teploty 400 ° C

Teplota vznícení / ţhnutí [°C] Vyhodnocení

 

 

Výsledky měření 

 Nejistota měření u zvolené teploty je  10 °C a u indukční doby vznícení  20%. 

Naměřené hodnoty byly zaznamenány a z těchto hodnot byl určen výsledek měření  

(tab. 6-16) a (tab. 6-17). 
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4.5.2 1,3 difenylguanidin 

Tab. 6-16: Hodnoty teploty vznícení 1,3 difenylguanidin prachu v usazeném stavu 

Tloušťka vrstvy 

[mm]

Teplota povrchu 

[°C ]
Vznícení

Doba zkoušky 

[min]

5 140 X 30  

 

Dílčí závěr 

1,3 difenylguanidinu má teplotu tání 145 °C, z toho vyplývá, ţe při této teplotě 

dochází ke změně skupenství z pevného na kapalné. Tato hodnota byla potvrzena v rámci 

měření. Měření probíhalo při teplotě povrchu 140°C, během pokusu nedošlo ke vznícení 

prachu. 

4.5.3 N,N-dimethyl glycinát sodný 

Tab. 6-17: Hodnoty teploty vznícení N,N-dimethyl glycinát sodný 

prachu v usazeném stavu 

Tloušťka vrstvy 

[mm]

Teplota povrchu 

[°C ]
Vznícení

Doba zkoušky 

[min]

5 290 X 30  

Dílčí závěr 

N,N-dimethyl glycinát sodný má teplotu tání 293°C, z toho vyplývá, ţe při této 

teplotě dochází ke změně skupenství z pevného na kapalné. Tato hodnota byla měřením 

potvrzena. Měření probíhalo při teplotě povrchu 290°C, během pokusu nedošlo ke vznícení 

prachu. 
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4.5.4 Teplota vznícení prachu v rozvířeném stavu 

 Pouţití pece při rozvířeném stavu dle ČSN EN 50281-2-1 metodou B umoţňuje 

krátký pobyt částic uvnitř pece. Z tohoto důvodu je metoda pouţitelná pro průmyslová 

zařízení, kde můţe dojít k rozvíření prachu na krátkou dobu. 

Zkušební zařízení 

V rámci měření bylo pouţito modifikované zařízení, které je odlišné od zařízení dle 

ČSN EN 50281-2-1. Toto zařízení bylo zkonstruováno na Fakultě bezpečnostního 

inţenýrství. 

Zařízení dle ČSN EN 50281-2-1 

 Podrobné zobrazení zkušebního zařízení je detailněji popsáno v příloze E. Pec je na 

svém konci otevřená do atmosféry a je vyhřívaná svislou křemičitou trubicí. Horní konec 

je napojen na skleněný adaptér, který vede k zásobníku prachu. Prach se do pece rozviřuje 

otevřením solenoidového ventilu. Tento ventil uvolňuje tlak ze vzduchové nádrţe. 

Vzduchová nádrţ je napojena na kompresor. Pec je umístěna na stojanu, který zajišťuje 

uloţení zrcadla pod spodní část pece [21]. Zrcadlem se pozoruje vnitřek pece. 

Modifikované zařízení 

 Výška pece je 200 mm a vnitřní průměr 60 mm. K měření teploty se pouţívají 

termočlánky, které posílají data do přístroje GMH 32330. Zplodiny hoření jsou ze zařízení 

vyfoukávány vzduchem. U zařízení došlo ke dvěma modifikacím. První modifikace je 

přívodní vedení vzorku do pece. Vzorek je do pece dováděn spodním otvorem oproti 

hornímu otvoru [9]. Díky této modifikaci se vzorek v peci nachází delší dobu a dochází 

k většímu tepelnému namáhání vzorku oproti normovanému přístroji. Druhá modifikace je 

instalace měřícího okruhu, který zajišťuje zjištění indukční doby vznícení vzorku. 

Modifikované zařízení je detailněji popsánu v příloze E. 
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Obr. 6-15: Modifikované zařízení 

 

Postup měření 

  V peci se na počátku nastaví počáteční teplota 500 °C a tlak v nádrţi na 0,1 bar nad 

atmosférickým tlakem. Vizuálně se pomoci sklíčka sleduje, zda dochází ke vzníceni 

vzorku. Pokud nedochází ke vznícení, zvýší se teplota v peci o 50 K. Tento postup se 

opakuje do hodnoty, kdy dochází ke vznícení, nebo teplota v peci dosáhne 1 000 °C.  

 Při nalezení teploty vznícení dochází ke změně hmotnosti prachu. Hmotnosti 

prachu jsou určeny s toleranci    , 01; 0,02; 0,03; 0,05; 0, 10; 0, 20; 0,30; 0,50 a 1,00 

gram. Hodnoty přetlaku vzduchu jsou vybírány z řady s toleranci     0,02; 0,03; 0,05; 0, 

10; 0,30 a 0,50 bar. U těchto naváţek se hledá, kdy dojde k nejintenzivnějšímu vznícení. 

Tímto krokem je určena naváţka a tlak, s kterými probíhají další měření [21]. Od nalezené 

teploty vznícení se sniţuje teplota v peci o 20 K. Pokračuje se, dokud nedojde ke vznícení 

vzorku. U kaţdé naváţky dochází k 10 opakováním. Vzorky se hodnotí (tab. 6-18). 

Nejistota měření u zařízení je      .  

Tab. 6-18: Hodnocení výsledků 

Naměřená teplota t
r
vznic. [°C] Hondocení měření

t
r
vznic. < 400 Vzorek je velmi vznětlivý

t
r
vznic. < 600 Vzorek je vznětlivý

t
r
vznic. < 1000 Vzorek je obtíţně vznětlivý

t
r
vznic. Nezměřena Vzorek není vznětlivý do 1000°C
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Výsledky měření 

 Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách. Z těchto hodnot byla určena výchozí 

teplota pro měření, naváţka, tlak nejintenzivnějšího vzníceni a teplota vznícení prachu 

v rozvířeném stavu. 

4.5.5 1,3-difenylguanidin 

 Stanovení výchozí teploty vznícení 1,3-difenylguanidinu je uvedena (tab. 6-19).  

 

Tab. 6-19: Stanovení výchozí teploty vznícení 

Teplota [°C ] Vznícení

500 Х

550 Х

600 Х

650 Х

700 Х

750 Х

800 Х

850 Х

900 Х

950 Х

1000 √  

 

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

Naměřené hodnoty jsou uvedené (tab. 6-20). Měření bylo provedeno pro všechny tlaky  

a hmotnosti. Z důvodu velkého mnoţství dat jsou uvedeny jen výsledné hodnoty: Další 

hodnoty nebudou dále uváděny. 

Tab. 6-20: Nejintenzivnějším vznícení 
 

 

  

 

 

 

 

Naváţka [g] Tlak [bar] vznicení

0,01 0,3 X

0,02 0,3 √

0,03 0,3 √

0,05 0,3 √

0,1 0,3 √

0,2 0,3 √

0,3 0,3 √

0,5 0,3 X

1 0,3 X
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Zjištěné hodnoty byly pouţity při sniţování teploty uvnitř pece o 20 K. Určená 

výsledná hodnota vznícení rozvířeného prachu je uvedena (tab. 6-21).  

Tab. 6-21: Hodnota teploty vznícení 1,3 difenylguanidin prachu v rozvířeném stavu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

980 √ √ X X √ X √ X √ X

960 X √ X X X √ √ X X X

940 X X X X X X X X X X

Teplota 

[°C]

Stanovení teploty vznícení

 

Dílčí závěr 

 Z naměřených dat, které jsou uvedené v tabulkách, plyne ţe hodnota vznícení  

1,3 difenylguanidin je 960 °C       a vzorek posuzujeme jako obtíţně vznětlivý. 

4.5.6 N,N-dimethyl glycinát sodný 

Stanovení výchozí teploty vznícení N,N-dimethyl glycinátu sodného je uvedeno  

(tab. 6-22). Z tabulky je patrné, ţe nedošlo k iniciaci při měření. 

Tab. 6-22: Stanovení výchozí teploty měření 
 

Teplota [°C ] Vznícení

500 Х

550 Х

600 Х

650 Х

700 Х

750 Х

800 Х

850 Х

900 Х

950 Х

1000 X  
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Tab. 6-23: Hodnoty při nejintenzivnějším vznícení 
 

, 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí závěr 

Z naměřených dat, které jsou uvedeny v tabulkách, plyne ţe hodnota vznícení  

N,N-dimethyl glycinátu sodného je nezměřena, je vyšší neţ 1000 °C a vzorek 

posuzujeme jako nevznětlivý do 1000 °C. 

Naváţka [g] Tlak [bar] vznicení

0,01 0,3 X

0,02 0,3 X

0,03 0,3 X

0,05 0,3 X

0,1 0,3 X

0,2 0,3 X

0,3 0,3 X

0,5 0,3 X

1 0,3 X
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4.6 Maximální výbuchové parametry 

 Maximální výbuchový tlak pmax a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max patří mezi výbuchové charakteristiky. Maximální výbuchový tlak se měří dle 

normy ČSN EN 14034-1. Stanovení maximálního nárůstu výbuchového tlaku je popsán  

v normě ČSN EN 14034-2. Z rychlosti nárůstu výbuchové tlaku dochází pomocí rovnice 

(6-2) ke stanovení kubické konstanty Kst. Tyto parametry slouţí při projektování 

protiexplozní ochrany. 

                                                              (
  

  
)
   

  
 

      (6-2) 

Zkušební zařízení 

 Výbuchový autoklav typu VA 250. Zkušební zařízení se skládá z výbuchového 

autoklavu, ovládacího panelu, vysokonapěťového iniciační zdroje, počítače na zpracování 

dat, převodníku a elektroniky. Detailněji popsáno v příloze F. 

Postup měření 

 Do zásobníku se umístí předem odměřená koncentrace vzorku. K elektrodám se 

přišroubují předem nachystané iniciační zdroje a dochází k uzavření autoklavu. Pomoci 

kompresoru dochází k natlakování zásobníku na rozviřovací tlak. Musí dojít ke sníţení 

tlaku v autoklavu o 20 kPa. Tato hodnota odpovídá tlaku vzduchu, který se ze zásobníku 

dostane do autoklavu při rozvíření prachu. Tlačítkem „START ROZVÍŘENÍ  

A INICIACE“ dochází k přesunu vzorku ze zásobníku do autoklavu, dochází k odpálení 

iniciačního zdroje o energii 10 kJ při nastaveném zpoţdění 200 ms. Průběh měření je 

zaznamenáván v počítači. Z naměřených hodnot se vytváří výbuchová křivka. Po ukončení 

měření je nutné před otevřením vyrovnat tlak v autoklavu na atmosféricky[18],[19]. Po 

vyrovnání tlaku je moţné otevřít atoklav a vyčistit vnitřek od vzorku.  

 Ze získaných hodnot tlaku a času při dané koncetraci vzorku se stanovuje optimální 

koncentrace, při které jsou měřené hodnoty nejvyšší. Naměřené hodnoty se hodnotí dle 

(tab. 6-24), (tab. 6-25) a (tab. 6-26). 
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Tab. 6-24: Hodnocení výsledků maximálního výbuchového tlaku 

 

 

 

 

 

Tab. 6-25: Hodnocení výsledků maximálního rychlosti narůstání výbuchového tlaku 
 

(dp/dt)max < 75 Vzorek má nízké rychlosti  narůst. výb. tlaku

75 < (dp/dt)max < 150 Vzorek má vysoké rychlosti  narůst. výb. tlaku

150 < (dp/dt)max Vzorek má velmi vysoké rychlosti  narůst. výb. tlaku

 (dp/dt) max [bar.s
-1

] Hodnocení výsledků

 

 

Tab. 6-26 Třídy výbušnosti hořlavých prachu 

Třída Kst. [bar.m.s
-1

]

St 1 ≤ 200

St 2 200 ÷ 300

St 3 >300  

Výsledky měření 

 Zjištěné hodnoty jsou uvedeny (tab. 6-27), z těchto hodnot je stanovena optimální 

koncentrace, maximální výbuchový tlak, kubická konstanta a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. 

  

0 Vzorek není výbušný do iniciační energie  10kJ

pmax < 6 Vzorek má nízký výbuchový tlak

6 < pmax < 8 Vzorek má vysoký výbuchový tlak

8 < pmax Vzorek má velmi vysoký výbuchový tlak

Maximální výbuchový tlak pmax 

[bar]
Hodnocení výsledků
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4.6.1 1,3 difenylguanidin 

Na obrázku (6-15) je znázorněn autoklav po iniciaci 1,3 difenylguanidin se sazemi. 

 

 

Obr. 6-15: Denax autoklav 

 

 

Tab. 6-27: Hodnoty maximálních výbuchových parametrů 1,3 difenylguanidinu 

prachu 

Návaţka 

[g]

Koncentrace 

[g.m
-3

]
pmax [bar]

(dp/dt)max 

[bar.s
-1

]
KSt [bar.m.s

-1
] ti [°C] tmax [°C]

7,50 30,00 0,46 14,44 9,10 17,00 30,00

15,00 60,00 3,94 39,56 24,92 18,00 190,00

31,25 125,00 5,93 342,00 215,45 25,00 409,00

62,50 250,00 7,07 421,56 265,56 21,00 434,00

125,00 500,00 6,37 371,56 234,07 21,00 352,00

187,50 750,00 5,55 260,44 164,07 23,00 311,00

 

Ukázka výpočtu maximálních výbuchových parametru je uvedena v příloze H.  
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Obr. 6-16: Maximální výbuchový tlak 1,3 difenylguanidinu prachu 

 

Obr. 6-17: Rychlostní křivka 1,3 difenylguanidinu prachu 

 

Dílčí závěr 

Optimální koncentrace je 250 g.m
-3

, při této koncentraci dosahuje maximální 

výbuchový tlak hodnoty 7,07 bar*s
-1 

- vzorek má vysoký výbuchový tlak. Maximální 

narůst výbuchového tlaku při optimální koncentraci je 421,5 bar.s
-1 

- vzorek má velmi 

vysokou rychlost nárůst výbuchového tlaku a dle hodnoty kubické konstanty je zařazen 

do - St2. 
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4.6.2 N,N-dimethyl glycinát sodný 

Na obrázku (6-18) je znázorněn autoklav po zkušební metodě, jak je z obrázku 

patrné, nedošlo k iniciaci a v atoklavu je nezreagovaný vzorek. 

 

 

Obr. 6-18 Autoklav N,N-dimethyl glycinátu sodného 

 

 

Obr. 6-19 Autoklav dimethylglicinát sodny iniciátor 

Dílčí závěr 

Během pokusu nedošlo k iniciaci vzorku - vzorek není výbušný do iniciační 

energie 10kJ. Z toho vyplývá, ţe nemohly být stanoveny maximální výbuchové 

parametry.  
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4.7 Shrnutí výsledků 

Naměřené hodnoty zvolených technicko bezpečnostních parametrů vzorků  

1,3 difenylguanidinu a N,N-dimethyl glycinátu sodného jsou pro názornost zpracovány 

tabulkově (tab. 6-28) a (tab. 6-29). 

Stanovením technicko bezpečnostních parametrů bylo prokázáno, ţe  

1,3 difenilguanidin na základě hodnoty lineárního rychlosti šíření plamene po vrstvě 

usazeného prachu - velmi dobře šíří poţár. Z hlediska iniciace při zpoţdění 120 ms i 150 

ms je vzorek – velmi citlivý k elektrostatické iniciaci. Ke vznícení vzorku v usazeném 

stavu nedošlo, měření probíhalo při maximální teplotě 140 °C z důvodu nízké teploty tání. 

Stanovením teploty vznícení v rozvířeném stavu bylo prokázáno, ţe vzorek je obtíţně 

vznětlivý. Při optimální koncentraci má vzorek vysoký výbuchový tlak i vysokou 

rychlost výbuchového tlaku a je zařazen do třídy výbušnosti St2. 

Na základě hodnoty lineárního šíření plamene po vrstvě usazeného prachu lze 

konstatovat, ţe N,N-dimethylglycinát sodný v podmínkách zkoušky nehoří. Z hlediska 

iniciace lze uvést, ţe při zpoţdění 120 ms i 150 ms je vzorek téměř necitlivý 

k elektrostatické iniciaci. Ke vznícení vzorku v usazeném stavu nedošlo, měření 

probíhalo při maximální teplotě 290°C z důvodu nízké teploty tání. Stanovením teploty 

vznícení v rozvířeném stavu bylo prokázáno, ţe vzorek je nevznětlivý do 1 000 °C. 

Maximální výbuchové parametry nebyly stanoveny - vzorek není výbušný do iniciační 

energie 10kJ. 
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Tab. 6-28: TBP 1,3 difenylguanidin 

copt pmax (dp/dt)max

  [kg/m
3
] [mm] [cm.s

-1
]

0 mH     

120 ms        

[mJ]

1 mH     

120 ms        

[mJ]

0 mH     

150 ms        

[mJ]

1 mH     

150 ms        

[mJ]

[°C] [°C] [g.m
-3

] [bar] [bar.s
-1

] [bar.m.s
-1

]

255 0,0962 35,77 13 4 19 6 960 > 140 250 7,07 421,56 265,56

Kubická 

konstanta

Střední 

velikost 

zrna

Ø Sypná 

hustota

Rychlost šíření 

hoření ve vrstvě 

usazeného prachu

Minimální iniciační energie

Teplota 

vznícení 

prachu 

v rozvířeném 

stavu

Teplota 

vznícení 

prachu 

v usazeném 

stavu

Maximální výbuchové 

 

Tab. 6-29: TBP N,N-dimethylglycinátu sodného 

copt pmax (dp/dt)max

  [kg/m
3
] [mm] [cm.s

-1
]

0 mH     

120 ms        

[J]

1 mH     

120 ms        

[J]

0 mH     

150 ms        

[J]

1 mH     

150 ms        

[J]

[°C] [°C] [g.m
-3

] [bar] [bar.s
-1

] [bar.m.s
-1

]

430 0,163 X >1 >1 >1 >1 > 1000 > 290 X X X X

Kubická 

konstanta

Střední 

velikost 

zrna

Ø Sypná 

hustota

Rychlost šíření 

hoření ve vrstvě 

usazeného prachu

Minimální iniciační energie

Teplota 

vznícení 

prachu 

v rozvířeném 

stavu

Teplota 

vznícení 

prachu 

v usazeném 

stavu

Maximální výbuchové 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovit vybrané technicko bezpečnostní parametry 

prachu a tím prokázat jejich míru nebezpečnosti. Ke stanovení parametrů byly vyuţity 

laboratoře Fakulty bezpečnostního inţenýrství a pro stanovení maximálních výbuchových 

parametrů laboratoř ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavu a.s. v Radvanicích.  

Pro stanovení byly zvoleny vzorky 1,3-difenylguanidinu a N,N-dimethylglycinátu 

sodného. U těchto vzorků prachů byla stanovená sypná hustota (kap. 4.1), sítová analýza 

(kap. 4.2), lineární rychlost šíření plamene po vrstvě usazeného prachu (kap. 4.3), 

minimální iniciační energie (kap. 4.4), teplota vznícení prachu v usazeném stavu (kap. 4.5), 

teplota vznícení prachu v rozvířeném stavu (kap. 4.5), maximální výbuchový tlak (kap. 

4.6) a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (kap. 4.6). Vţdy je uveden postup, 

popsáno zařízení na kterém stanovení hodnot probíhalo a je provedeno dílčí zhodnocení 

naměřených dat. Stanovené hodnoty technicko bezpečnostních parametrů jsou pro 

přehlednost zpracovány písemně a tabulkově (kap. 4.7). 

Diplomová práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou 

vysvětleny základní pojmy, zdůrazněny vlastnosti 1,3-difenylguanidinu a N,N-

dimethylglycinátu sodného. V praktické části jak jiţ bylo uvedeno je provedeno stanovení 

technicko bezpečnostních parametrů a jejich vyhodnocení.  

Naměřené technicko bezpečnostní parametry mohou být vyuţity jako podklady pro 

provedení analýzy rizik ve vztahu k nebezpečí poţáru a výbuchu při výrobě, skladování ale 

i při dalším pouţití. Na základě provedené analýzy můţeme procesy (provozy) vyhodnotit 

z pohledu výskytu, pravděpodobnosti a doby trvání výbušné atmosféry a zařazení do zón, 

ke kterým je přiřazena kategorie zařízení. Ze zařazení do zón plynou poţadavky, které 

musejí být splněny. 

Stanovené technicko bezpečnostní parametry mají vyuţití při výrobě, skladování, 

manipulaci i při přepravě. Představují potřebné informace, týkajících se nebezpečí  

a souvisejících rizik. Na základě jejich znalosti můţeme lépe předcházet poţárům  

a výbuchům.  
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V závěru je třeba zdůraznit, ţe naměřené hodnoty technicko bezpečnostních parametrů 

1,3-difenylguanidinu by měly být zapracovány do bezpečnostního listu, protoţe v současné 

době údaje v bezpečnostním listu neodpovídají realitě. 

V případě N,N-dimethylglycinátu sodného je rovněţ potřebné naměřené hodnoty 

technicko bezpečnostních parametrů zapracovat do bezpečnostního listu. 
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