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Anotace 

HANÁK, J. Vliv rozviřovacího tlaku na stanovení minimální iniciační energie 

prachu. Ostrava, 2014. 59 s., 2 přílohy. Diplomová práce. 

Diplomová práce se zabývá vlivem rozviřovacího tlaku na stanovení minimální 

iniciační energie prachu. První část práce definuje vybrané pojmy spojené s výbuchovým 

dějem a popisuje vlivy faktorů na meze výbušnosti a průběh výbuchu. Jsou také uvedeny 

a blíţe popsány iniciační zdroje.  První část práce dále popisuje, jaké typy vzorků existují, 

jak se vzorky připravují a které metody mohou stanovit jejich specifické vlastnosti. Druhá 

část diplomové práce popisuje vybrané prachy, uvádí jejich charakteristické vlastnosti, 

znázorňuje výsledky stanovení sypné hustoty, střední velikosti částic těchto prachů 

a výsledky vysoušení. Důleţitou částí je popis pouţitých přístrojů a popis průběhu 

zkoušky. Stanovení minimální iniciační energie bylo provedeno podle normy 

ČSN EN 13821, doplněno měřením s hodnotami, které byly naměřeny s rozviřovacími 

tlaky vyhodnocenými pomocí vysokorychlostní kamery. 

Klíčová slova: výbuch, prach, minimální iniciační energie, rozviřovací tlak, 

sítová analýza, sypná hustota 

  



Annotation 

HANÁK, J. Influence of dispersion pressure on determination of minimum ignition 

energy of dusts. Ostrava, 2014. 59 p., 2 appendix. Diploma thesis. 

The Thesis deals with the influence of dispersion pressure on determination 

of minimum ignition energy of dusts. The first part of the thesis defines selected koncepts 

associated with explosive process and describes factors influencing explosion limits 

and the course of explosion. Also, priming sources are mentioned and described in more 

detail.  The first part of the Thesis describes available samples, the process of their 

preparation, which methods can determine their specific characteristics. The second part 

of the Thesis describes selected dusts, gives their characteristics, illustrates results 

of determination of geometric density, medium-scale of the particles and dehumidification 

results. Important part is description of utilized instruments and description of the course 

of the test. Determination of minimum ignition energy was carried out according 

to standard ČSN EN 13821, completed with measurements with the values, that were 

measured with the assessed stirring pressures using high – speed camera. 

Key words: explosion, dust, minimum ignition energy, stirring pressure, 

sieve analysis, geometric density  
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Úvod 

Výbuch, ať uţ je řízený či neţádoucí, zná lidstvo jiţ z dávných dob. Výbuchový děj 

je svými účinky velmi nebezpečný pro zdraví lidí a jejich majetek, a je proto velmi 

důleţité, aby byla zajištěna všechna dostupná opatření, která neţádoucímu výbuchu 

zabrání. V historii lidstva je zaznamenána řada havárií, kdy došlo k výbuchu různých látek, 

např. hořlavých kapalin, plynů, prachů či jejich různých kombinací. Diplomová práce se 

zabývá především studiem jednoho z nich, resp. prachem.  

Prevence před výbuchem má svůj přesný řád. Počínaje primární protivýbuchovou 

ochranou, která má za úkol zabránit vzniku výbušné koncentrace, přes sekundární ochranu, 

jejíţ hlavním úkolem je zabránit iniciaci, aţ po ochranu terciální, kterou se snaţíme sníţit 

účinky jiţ vzniklého výbuchu. Existuje mnoho parametrů, které mohou ovlivnit vznik 

výbuchu a jeho průběh.  

Prach je jedním z činitelů, který se můţe v různých mnoţstvích objevovat 

v průmyslových či zemědělských provozech. Prach snadno vzniká, např. při broušení 

či řezání kovu a dřeva, těţbě a zpracování uhlí či skladování různých zemědělských 

produktů. Jeho odstranění je však obtíţnější. Mnohé společnosti dbají na bezpečnost, 

proto dohlíţejí, aby byla pracoviště řádně uklizena jak po, tak i během pracovní činnosti, 

a aby byly vyloučeny všechny moţné zdroje iniciace. K zajištění úklidu pracovníkům 

napomáhají také různé technologie zajišťující odsávání prachů přímo od zdroje vzniku 

nebo různé další typy ventilací sniţující obsah prachu v prostoru. Existuje mnoho způsobů, 

ne vţdy jsou tyto technologie instalovány a bezpečnost v maximální míře dodrţována. 

Je zásadní, aby kaţdá společnost kladla velký důraz na protivýbuchovou prevenci, chránila 

své zaměstnance a také svůj majetek. Aby byla jakákoliv firma takovéto ochrany schopna, 

musí vědět, jak se před neţádoucím výbuchem chránit. K tomu je zapotřebí detailně znát 

vlastnosti jednotlivých látek a podmínek, za kterých jsou výbušné.  

Následující studie se detailně věnuje stanovení minimální iniciační energie 

vybraných prachů.  
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Rešerše 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního 

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

Publikace popisuje problematiku protivýbuchové prevence a výbuchového děje. 

Zmiňuje, jaké faktory ovlivňují meze výbušnosti a průběh výbuchu. V knize je dále 

rozvedeno stanovení nebezpečí výbuchu, popsány jsou iniciační zdroje a v poslední části 

jsou uvedeny jednotlivé typy protivýbuchové ochrany. 

DAMEC, Jaroslav a Ladislav ŠIMANDL. Laboratorní praktikum protivýbuchové 

prevence technologických procesů. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství, 2005, 38 s. ISBN 80-86634-57-4. 

Publikace se věnuje metodám přípravy vzorků. Popisuje postup při sítovém rozboru 

a stanovení sypné hustoty. V další části popisuje rychlost šíření hoření ve vrstvě usazeného 

prachu, minimální teploty vznícení usazeného a rozvířeného prachu a také popisuje dolní 

mez výbušnosti rozvířeného prachu. Poslední část publikace popisuje maximální iniciační 

energii, výbuchový tlak a maximální nárůst výbuchového tlaku. 

ŠTROCH, Petr. Riziko výbuchu prašných směsí a moţnosti prevence. Praha: AMOS 

repro, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-807362-515-3. 

V publikaci je zprvu uvedeno nebezpečí výbuchu prachu v technologiích, autor poté 

popisuje prvky stanovení rizikovosti, její vyloučení nebo minimalizování. Druhá část 

publikace se zaměřuje na protiexplozivní ochranu, systémy potlačení exploze a prevenční 

systémy zabraňující přenosu exploze. 
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ŠTROCH, Petr. Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŢU, Ţilina 2010. 

ISBN 978-80-554-0187-4.  

Autor se ve své knize zprvu věnuje dělení hořlavin, potom samotnému hoření jako 

oxidačnímu ději, popisuje vlastnosti ovlivňující hořlavost látek nebo např. popisuje 

vybrané poţárně technické charakteristiky hořlavin. Publikace také popisuje podrobněji 

iniciační zdroje, veličiny a pojmy z oblasti hořlavých a výbušných prachů nebo uvádí 

praktické způsoby protiexplozivní ochrany u hořlavých prachů a vyloučení nebo 

minimalizace rizikovosti hořlavých prachů. 

ECKHOFF, Rolf K. DUST EXPLOSIONS in the Process Industries. 3rd edition. 

[s. l.]:Gulf Professional Publishing, 2003. 719 p. ISBN -13: 978-0-7506-7602-1, ISBN-

10: 0-7506-7602-7. 

Zahraniční publikace autora Rolfa K. Eckhoffa je svým rozsahem největší. Podobně, 

jako publikace Protivýbuchová prevence Jaroslava Damce, popisuje tato kniha ze začátku 

teoreticky výbuch prachů, faktory ovlivňující průběh výbuchu nebo vlastnosti prachových 

směsí. Autor se dále zabývá vznikem prachovzduchových směsí, jak je moţné je iniciovat, 

popřípadě pokud výbuchu nastane, jak dimenzovat odlehčovací otvory apod. 

Rolf K. Eckhoff dále popisuje také výbuchy, které se v minulosti staly a úplným 

závěrem publikace uvádí tabulky naměřených hodnot, konkrétně hodnoty výbušnosti 

a zapalitelnosti prachů. 

ČSN EN 13821. Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu 

- Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

Norma definuje zkušební metodu pro určování minimální zápalné energie směsi 

prachu se vzduchem pro elektricky vytvářené jiskry. Metoda není vhodná pro pouţití se 

střelným prachem, výbušninami, dynamitem atd. Tato norma udává, ţe stanovení MIE 

musí probíhat při rozviřovacím tlaku 7 barů. Pokud k iniciaci prachu nedojde, je zapotřebí 

tuto skutečnost ověřit 10 negativy (10 pokusy, kdy k iniciaci nedojde).  
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ČSN IEC 1241-2-3. Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2: 

Metody zkoušek - Oddíl 3: Metoda stanovení minimální iniciační energie vznícení 

rozvířeného prachu. Praha: Český normalizační institut, 1998. 

Tato část normy popisuje metody pro stanovení minimální iniciační energie pro 

vznícení rozvířeného prachu ve vzduchu pomocí vysokonapěťové jiskry. Metoda je určena 

k získávání údajů, které jsou potřebné pro rozhodnutí, zda se má směs prachu se vzduchem 

povaţovat za schopnou zapálení elektrickým výbojem. Oproti normě ČSN EN 13821 je 

potřeba, pokud k iniciaci nedojde, tuto skutečnost ověřit 20 negativy. Rozviřovací tlak není 

stanoven. 

ČSN EN 1127-1 ed. 2. Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu 

- Část 1: Základní koncepce a metodika. Praha: Český normalizační institut, 2012. 

Norma stanovuje metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací, 

které vedou k výbuchu a řeší odpovídající projektová a konstrukční opatření 

pro poţadovanou bezpečnost. Tato norma obsahuje mimo jiné také výčet a popis moţných 

iniciačních zdrojů.  
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1 Vymezení pojmů 

V následující kapitole jsou vysvětleny vybrané pojmy, které bezprostředně souvisí 

s problematikou výbuchu. 

Existují tři základní faktory ovlivňující vznik výbuchu (viz. obrázek 1.1). Prvním 

faktorem je výbušná koncentrace, ta je zajištěna hořlavou látkou v koncentračních mezích 

výbušnosti a můţe být ve formě pevné, kapalné, plynné nebo se můţe vyskytovat jako pára 

či jejich směsi a je rozptýlena ve volném prostoru. Pokud však neexistuje další z faktorů, 

kterým je oxidační činidlo (např. vzdušný kyslík) nebo iniciační zdroj (elektrická jiskra), 

k výbuchu nemůţe dojít. Tyto faktory se vzájemně ovlivňují, jinak řečeno, pokud existuje 

výbušná koncentrace a oxidační činidlo, ale neexistuje iniciační zdroj, k výbuchu nedojde. 

Stejná situace nastane vţdy, pokud vyloučíme alespoň jeden z výše zmíněných faktorů. [3] 

 
Obrázek 1.1 – Trojúhelník výbušnosti 

Mezi dalším pojem, který je potřeba zmínit, je samotný výbuch. Jedná se 

o rozkladnou reakci nebo náhlou oxidaci, která je charakteristická rychlým nárůstem tlaku 

nebo teploty nebo obou veličin současně. S výbuchem jsou spojeny dva další výrazy, a to 

deflagrace, tedy výbuch šířící se rychlostí pod hranicí rychlosti zvuku a detonace, tedy 

výbuch specifický rázovou vlnou a rychlosti šíření větší, neţ je rychlost zvuku. [3] 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, k výbuchu je zapotřebí hořlavé látky jako jednoho 

z faktorů potřebného ke vzniku výbuchu. Pro mou diplomovou práci byly vybrány různé 

druhy prachů. Prach je definován jako pevná látka různého tvaru, struktury a zrnitostí, 

s maximální velikostí částic 0,5 milimetrů. Při střední velikosti částic větší neţ 0,4 mm jiţ 

není moţno standartní energií většinu prachů iniciovat. Je důleţité zmínit, ţe při 

manipulaci s prachem dochází k jeho otěru a z částic větších vznikají částice menší. 
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Přidáním nebo vznikem 5 aţ 10 hmot. % jemných podílů prachu o střední velikosti zrna 

zhruba 0,04 způsobí, ţe je směs opět výbušná. [3] 

Výbuchové parametry jakoţto ukazatele výbušnosti jsou stanoveny 

standardizovanými zkušebními metodami. Mezi vybrané výbuchové parametry můţeme 

zařadit například výbuchový tlak pvýb a maximální výbuchový tlak pmax, dále také rychlost 

narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

(dp/dt)max nebo kubické konstanty KG (pro plyny) a Kst (pro prachy) atd. Pro vysvětlení, 

např. maximální výbuchový tlak pmax, je maximální tlak, který vzniká v uzavřené nádobě 

při výbuchu výbušné směsi, děje se tak při optimální koncentraci směsi a za stanovených 

podmínek zkoušky nebo kubické konstanty KG a Kst, jako parametry závislé na objemu 

a rychlosti narůstání výbuchového tlaku vypočtené pomocí rovnice kubického zákona, 

pro prachy Kst = (dp/dt)max * V
1/3

. [3] 

Jak uţ z názvu diplomové práce vyplývá, je potřeba definovat také pojem minimální 

iniciační energie (dále jen MIE). Je to taková minimální energie, která je uchována 

v kondenzátoru a je za daných podmínek (teploty a atmosférického tlaku), při uvolnění, 

schopna iniciovat směs, neboli přivést směs k výbuchu. [7] 

Rozsah výbušnosti je další z věcí, kterou je potřeba pro prevenci proti výbuchu znát. 

Rozsah je ohraničen dolní a horní mezí výbušnosti, mezi těmito mezemi se nachází taková 

koncentrace hořlavé látky se vzduchem, ţe můţe dojít k výbuchu. Pro hybridní směsi, 

coţ je kombinace vzduchu a látek různých fyzikálních stavů (např. vzduchu, metanu 

a uhelného prachu, který se ve velké míře vyskytuje v uhelných dolech), se maximální 

výbuchové parametry zvyšují a rozsah výbušnosti rapidně mění. Meze výbušnosti se 

rozšiřují, především se sniţuje dolní mez výbušnosti, coţ má za následek, ţe se směs stává 

agresivnější, snadněji iniciovatelnou, a proto i snáze výbušnou. S tohoto důvodu je 

výhodná tzv. inertizace. Přidáváním inertního plynu dochází k zamezování vzniku výbušné 

atmosféry, tj. zamezení výbuchu. Proto toto opatření můţeme nazvat primární 

protivýbuchovou ochranou. [3] 

Při optimální koncentraci copt je dosahováno nevyšších výbuchových tlaků a rychlostí 

narůstání výbuchového tlaku. Je také splněno, ţe při copt je k iniciaci směsi zapotřebí 

nejmenší energie. Pod hranici cmin (minimální koncentrace) je ve směsi se vzduchem 
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nedostatek hořlavé látky, zatímco nad hranici cmax (maximální koncentrace) je ve směsi 

nedostatek oxidačního činidla. V případě stechiometrické koncentrace Cstech se jedná 

o hodnotu zjištěnou výpočtem. [3] 

Mezní koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration) je dalším 

parametrem, vyjadřujícím maximální obsah kyslíku ve směsi inertního plynu a hořlavé 

látky, při kterém nemůţe za stanovených podmínek dojít k výbuchu. [3] 

Kaţdý prach je definován mnoha faktory, dalším z nich je střední velikost částic, 

udávána v jednotkách µm. Tuto velikost je moţno zjistit pomocí sítové analýzy. 

Pro definici konkrétního prachu je potřeba stanovit také sypnou hustotu. Popisu sítové 

analýzy a stanovení sypné hustoty se věnuje kapitola 4.2 a 4.3. 

Pojem homogenizace (stejnorodost) definuje proces, který zajištuje, ţe je vzorek 

ve všech svých částech stejný. Tento proces je nutné provést pro všechny typy vzorků 

a po kaţdé operaci, jelikoţ při převzetí vzorku nebo jeho úpravě tříděním či mletím můţe 

docházet k oddělování zrn podle velikosti. [4] 

Střední velikostí částic rozumíme průměrnou velikost částic. Tato hodnota je 

získávána pomocí sítové analýzy.  
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2 Výbuch a jeho vlastnosti 

Následující kapitola se podrobněji zaobírá tématem výbuchu. Zmiňuje, jaké druhy 

výbuchu existují, popisuje výbuchovou křivku, vysvětluje, které faktory mohou průběh 

výbuchu ovlivnit.  

2.1 Typy výbuchů 

Prvním typem výbuchu je fyzikální výbuch. Dochází k němu vlivem přetlaku. Tlak 

se zvyšuje uvnitř tlakové nádoby aţ do té doby, dokud nepřesáhne hranici pevnosti dané 

nádoby. Pak dochází k poškození plášťů nádob a prudkému úniku tlaku ven z nádoby. 

V případě, ţe je obsah nádob hořlavý, dochází také k intenzivnímu hoření. Tyto výbuchy 

se vyznačují svou nebezpečností. [12] 

Výbuchy chemické jsou výbuchy hořlavých par, plynů a prachů nebo jejich směsí. 

Dochází k nim v případě, ţe bylo dosaţeno výbušné koncentrace a došlo k iniciaci. 

Lze zde zařadit také výbuchy výbušnin. [12] 

2.2 Výbuchová křivka 

Po iniciaci dochází k velkému vývinu tepla v důsledku exotermické reakce, teplo, 

které se vyprodukuje, nestačí být odváděno, a proto vlivem rostoucí teploty dochází 

k nárůstu tlaku. Obrázek 2.1 znázorňuje výbuchovou křivku, tj. závislost nárůstu tlaku 

v čase. [3] 

V bodě A dochází k iniciaci. Po iniciaci začíná běţet tzv. indukční doba periody 

označená tj,výb, kde zatím nedochází k nárůstu tlaku. Úsek AB je přípravnou fází výbušné 

směsi k hoření. V bodě B dochází k nárůstu tlaku, reakční rychlost roste vlivem zvyšování 

teploty aţ do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. V úseku CD 

dochází ke sniţování rychlosti narůstání výbuchového tlaku vlivem úbytku reakčních 

sloţek (paliva a oxidačního činidla). V bodě D (maximum křivky) je pak reakční rychlost 

nulová. Konečně dochází ke sniţování tlaku vlivem kondenzace par a poklesu teploty 

spalin. 

Jako příklad je znázorněna výbuchová křivka pro koncentraci CH4 v O2 rovné 66 %, 

při iniciační energii 10 J a počátečním přetlaku 0,1 MPa (1 bar). [3] 
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Obrázek 2.1 – Výbuchová křivka [3] 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, v bodě C je rychlost narůstání tlaku nejvyšší. Velikost 

nárůstu výbuchového tlaku se vypočítá podle vztahu (1): [3] 

    
  

  
 (

  

  
)
   

              

, kde výraz (dp/dt)výb představuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi 

v uzavřeném objemu V a koncentraci cx. [3] 

2.3 Výbuchová charakteristika 

Se změnou koncentrace se výrazně mění rychlost narůstání tlaku (dp/dt)výb 

(viz. obrázek 2.3) a výbuchový tlak pvýb (viz. obrázek 2.2), a proto se mění i tvar 

výbuchové křivky. Jak jiţ bylo zmíněno výše, při optimální koncentraci copt je dosaţeno 

nejvyššího výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Tyto maximální 

hodnoty značíme (dp/dt)max a pmax. [3] 
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Obrázek 2.2 – Výbuchová charakteristika – závislost výbuchového tlaku na koncentraci [3] 

 
Obrázek 2.3 – Výbuchová charakteristika – závislost rychlosti narůstání výbuchového 

tlaku na koncentraci [3] 

U prachů je optimální koncentrace vyjádřena podle následujícího vztahu: 

copt=(2 aţ 3)*Cstech. U plynů a par je optimální koncentrace copt o něco vyšší neţ 

stechiometrická. Se sniţováním koncentrace od hodnot copt k hodnotám cmin rychlost 

narůstání výbuchového tlaku i výbuchový tlak klesá k dolní mezi výbušnosti (LEL). Pokud 

koncentrace klesá od hodnot copt k hodnotám cmax, výbuchové parametry klesají aţ k horní 

mezi výbušnosti (UEL). Pokud koncentrace klesne pod cmin nebo naopak stoupne nad cmax, 

tak v této směsi není šíření výbuchu moţné. Pod hranicí cmin je nedostatek hořlavé látky 

ve směsi s oxidačním činidlem naopak nad hranicí cmax je nedostatek oxidačního činidla. 

[3] 
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2.4 Faktory ovlivňující meze výbušnosti 

V následující kapitole jsou uvedeny vybrané faktory, které ovlivňují meze 

výbušnosti. Povaţuji za důleţité se o těchto vybraných faktorech zmínit. 

Meze výbušnosti mají velký význam v praxi při určování prostředí, kde hrozí 

nebezpečí výbuchu. Pokud je jakékoliv prostředí označeno za prostředí s nebezpečím 

výbuchu, dá toto označení impuls k řešením otázek protivýbuchové ochrany. Jelikoţ se 

pracovní podmínky většinou liší od těch laboratorních, je zapotřebí vzít v potaz také 

faktory, které ovlivňují meze výbušnosti a s tím spojené stanovování prostředí 

s nebezpečím výbuchu.  

2.4.1 Počáteční tlak v době iniciace 

S rostoucím počátečním tlakem se meze výbušnosti rozšiřují. Zvyšuje se však 

především horní mez, dolní se sniţuje pouze slabě. S klesajícím počátečním tlakem 

dochází k jevu opačnému, meze se k sobě přibliţují, tím se oblast výbušnosti zmenšuje. 

Z toho vyplývá, ţe při sníţeném tlaku, tedy podtlaku, není moţno některé směsi iniciovat. 

Proto je moţné pouţít podtlak jako opatření proti výbuchu. Obrázek 2.4. zobrazuje 

závislost počátečního tlaku v okamţiku iniciace na spodní mez výbušnosti. [3] 

 

Obrázek 2.4 – Vliv počátečního tlaku na spodní mez výbušnosti [5] 
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2.4.2 Počáteční teplota 

Rozsah výbušnosti se s počáteční teplotou rozšiřuje. Horní mez se zvyšuje a dolní 

klesá. Obrázek 2.5 znázorňuje závislost počáteční teploty v době iniciace na spodní mez 

výbušnosti. [3] 

 

Obrázek 2.5 – Vliv počáteční teploty na spodní mez výbušnosti [5] 

2.4.3 Velikost iniciační energie 

Rozsah výbušnosti se s rostoucí iniciační energií Ei rozšiřuje, především se zvyšuje 

horní mez. Meze výbušnosti se zjišťují za běţného tlaku (atmosférického), pokojové 

teplotě a standartní energii (Eprach = 10 kJ, Eplyn,pára= 10 J). Pro některé látky tyto energie 

nejsou schopny iniciace, proto se pouţije vyšší energie. [3] 

2.4.4 Vlhkost 

Relativní vlhkost směsi vzduchu s plynem rozsah výbušnosti neovlivňuje, pouze 

nevýrazně. U prachů má zvyšování vlhkosti za následek zvyšování dolní meze výbušnosti, 

pokud vlhkost, tedy obsah vody v prachu, přesáhne 20 % obj., prach se stává nevýbušným. 

Toto lze chápat jako další moţné protivýbuchové opatření, ovšem je potřeba vzít v úvahu, 

ţe prach můţe vyschnout a stát se opět výbušným. Vliv vlhkosti na spodní mez výbušnosti 

prachů znázorňuje obrázek 2.6. [3] 
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Obrázek 2.6 – Vliv vlhkosti na spodní mez výbušnosti prachů [3] 

2.4.5 Hybridní směs 

Dolní mez výbušnosti kapek hořlavé kapaliny se vzduchem nebo směsi hořlavého 

prachu, je moţno prudce sníţit přidáním jiţ malého mnoţství hořlavé páry hořlavé 

kapaliny nebo hořlavého plynu. Pokud takto sníţíme dolní mez výbušnosti, k výbuchu 

můţe dojít i přesto, ţe nebylo dosaţeno dolní meze výbušnosti plynovzduchové nebo 

prachovzduchové směsi. Přidáním metanu do zemědělských prachů dojde k posunutí 

spodní meze výbušnosti, jak lze vidět na obrázku 2.7. [3] 
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Obrázek 2.7 – Spodní meze výbušnosti hybridní směsi zemědělských prachů a metanu [3] 

2.4.6 Obsah kyslíku 

Horní mez výbušnosti se s rostoucím obsahem kyslíku zřetelně posouvá k vyšším 

hodnotám, dolní mez výbušnosti zvyšující se obsah kyslíku neovlivní. Je tomu tak proto, 

ţe při horní mezi výbušnosti je nedostatek kyslíku. [3] 

2.5 Faktory ovlivňující průběh výbuchového děje 

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit průběh výbuchu. Následující kapitola 

se zajímá o vybrané z nich. Faktory jako tvar a objem nádoby, počáteční tlak v době 

iniciace, počáteční teplota, iniciační energie, turbulence směsi a další, ovlivňují jak průběh 

výbuchového děje, tak i maximální výbuchové parametry. 

2.5.1 Tvar a objem nádoby 

V běţné praxi můţeme rozlišovat dva základní typy nádob a to nádoby kubické 

a podlouhlé. Kubická nádoba je speciální typ nádoby, jeţ má přesně dán poměr délky 

(výšky) k průměru, konkrétně 1L ≤ 2D, jinak řečeno, délka je maximálně rovna, nebo 

menší dvěma průměrům. Pokud je splněna výše zmíněná podmínka a jedná se o kubickou 

nádobu, můţeme říct, ţe rychlost výbuchového tlaku klesá s rostoucím objemem nádoby. 

Tato závislost je popsána pomocí tzv. kubického zákona a je ji moţno vyjádřit dle 

následujícího vztahu (2): [3] 
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(
  

  
)
   

  
 
                                        

,kde 

V  objem nádoby v [m
3
] 

(dp/dt)max maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v [MPa.s
-1

] nebo [bar.s
-1

] 

Kst  Kubická konstanta pro prachy [MPa.m.s
-1

] nebo [bar.m.s
-1

] 

KG  Kubická konstanta pro plyny [MPa.m.s
-1

] nebo [bar.m.s
-1

] 

Tento zákon je platný pokud objem nádoby u prachovzduchových směsí přesáhne 

40 litrů a u směsí plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem je objem větší neţ 5 litrů. 

Je zjištěno, ţe s rostoucím objemem se maximální výbuchový tlak pmax nemění. Rychlost, 

kterou se můţe plamen šířit, byla stanovena, aţ na 500 m.s
-1

, přičemţ u hořlavých plynů 

a par bývá v kubických nádobách dosahováno tlaku aţ 1 MPa a u hořlavých prachů aţ 

1,3 MPa. Kubická konstanta je důleţitý technicko-bezpečnostní parametr. Vyjadřuje 

brizanci směsi (schopnost tříštivého účinku) a jako parametr není závislý na objemu, 

ve kterém byl stanoven. Aby bylo moţno kubickou konstantu pouţít jako technicko-

bezpečnostní parametr, je zapotřebí splnit následující podmínky. Musí být dodrţena 

optimální koncentrace výbušné směsi, dále pak zajištěn shodný tvar nádoby, stupeň 

turbulence směsi a druh a velikost energie iniciačního zdroje. S prachovzduchovými 

směsmi je spojena kubická konstanta označována Kst, podle této konstanty prachy dělíme 

do následujících tříd viz. tabulka 2.1. [3] 

Tabulka 2.1 – Třídy hořlavých prachů [2] 

Třída Kst [MPa.m.s
-1

] Prach pmax [MPa] Kst [MPa.m.s
-1

] 

St1 0 - 20 
PVC 

PE 

0,85 

0,88 

9,8 

13,1 

St2 20 - 30 
Celulóza 

dřevo 

0,98 

1,05 

22,9 

23,8 

St3 > 30 
Pigment 

hliník 

1,07 

1,25 

34,4 

200,0 

Pro potrubní systémy a podlouhlé nádoby kubický zákon neplatí. Se zvětšující se 

délkou potrubí a nádob se zvyšují také maximální výbuchové parametry a začíná se 
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projevovat směrový účinek výbuchového tlaku. Rychlost, kterou se můţe šířit čelo 

plamene, se zvýší aţ na detonační rychlost 2000 m.s
-1

 doprovázeno působením osových 

tlaků velikosti aţ 9 MPa a radiálních tlaků aţ 3 MPa. [3] 

2.5.2 Počáteční tlak v době iniciace 

U prachů se optimální koncentrace zvyšuje s rostoucím počátečním tlakem, protoţe 

ve stlačené atmosféře je větší mnoţství vzdušného kyslíku a pro dosaţení optimální 

koncentrace je zapotřebí dodat více prachu. Obrázek 2.8 znázorňuje vliv počátečního tlaku 

na prachovzduchovou směs, konkrétně směs vzduchu a prachu škrobu. [3] 

 
Obrázek 2.8 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi vzduchu 

s prachem škrobu [1] 

2.5.3 Počáteční teplota 

Reakční rychlost s teplotou roste. Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku se 

proto s rostoucí teplotou zvyšuje. Maximální výbuchový tlak pmax se s rostoucí počáteční 

teplotou sniţuje. [3] 
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2.5.4 Turbulence směsi 

Výbuchové parametry s rostoucí turbulencí v okamţiku iniciace rostou. Zvyšuje se 

především maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. U plynů a par, které mají 

nízkou hodnotu kubické konstanty KG v klidovém stavu (např. u směsi metanu se 

vzduchem zvýšení dosahuje 700 %), je nárůst parametrů větší. [3] 

2.5.5 Hybridní směsi 

Výbuchové parametry prachovzduchových směsí můţe také výrazně ovlivnit velmi 

malé mnoţství přidané hořlavé páry nebo plynu pod dolní mez výbušnosti. Maximální 

výbuchové parametry rostou (viz. obrázek 2.9). Vznik hybridní směsi je zásadním 

nebezpečím, výbuch je totiţ moţný jiţ při malém mnoţství přidaného plynu. Také 

iniciační energie, kterou je potřeba pro iniciaci takto vytvořené hybridní směsi,  

je podstatně menší, neţ která je potřeba pro iniciování původní směsi prachu se vzduchem. 

Jiţ při minimálních koncentracích prachu je dosahováno maximálních výbuchových 

parametrů (viz. obrázek 2.10). Tato skutečnost představuje vysoké nebezpečí 

a je zapotřebí, aby při navrhování protivýbuchových opatření bylo vytváření hybridních 

směsí vzato v potaz. [1] 

 
Obrázek 2.9 – Maximální výbuchové parametry uhelného prachu a vliv  

přídavku metanu [3] 
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Obrázek 2.10 – Optimální koncentrace a vliv příměsi metanu [3] 

2.5.6 Iniciační energie 

Především maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku se zvyšuje s velikostí 

počáteční iniciační energie. Pokud je energie příliš malá, nejsou některé směsi schopny 

iniciovat. Standartní energie pouţívaná pro zkoušení výbušnosti plynů a par je 10 J,  

pro prachy je to aţ 10 kJ. Existují však látky, u kterých je potřeba energii zvýšit, z toho 

důvodu, aby nebyly nedopatřením označeny za nevýbušné. [3] 

2.5.7 Velikost prachových částic 

S klesající velikostí měrného povrchu neboli s rostoucí velikosti částic klesají 

maximální výbuchové parametry. Pokud střední velikost částic přesahuje 0,4 mm, většina 

prachů jiţ není schopná iniciace. Důleţité je vzít na vědomí, jak bylo zmíněno jiţ v první 

kapitole definic a pojmů, ţe přidáním pouhých 5 - 10 % prachu o střední velikosti částic 

přibliţně 0,04 mm způsobí, ţe směs se stává opět výbušnou. Nevýbušný prach se můţe stát 

výbušným i v případě, kdy postupem času dochází ke zmenšení částic vlivem obrušování. 

Obrázek 2.11 znázorňuje závislost maximálního výbuchového tlaku a rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku na střední velikosti částic. Pro úplnost uvádím také závislost střední 

velikosti částic na minimální iniciační energii methylcelulózy (viz. obrázek 2.12). [3] 



19 

 
Obrázek 2.11 – Závislost maximálních výbuchových parametrů na střední 

velikosti částic [5] 

 

Obrázek 2.12 – Závislost minimální iniciační energie na střední 

velikosti částic methylcelulózy [5] 
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2.5.8 Obsah kyslíku v oxidační atmosféře 

Zvýšení maximálních výbuchových parametrů zajistí zvýšený obsah kyslíku 

v oxidační atmosféře. Horní mez výbušnosti se zřetelně zvyšuje, ale dolní mez výbušnosti 

zůstane zachována. Ve směsi kyslíku a hořlavého plynu reaguje větší mnoţství látky, s tím 

je spojena vyšší teplota plamene, vyšší pvýb a (dp/dt)max. Obrázek 2.13 zobrazuje závislost 

maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku 

na obsahu kyslíku ve vzduchu. [3] 

 

Obrázek 2.13 – Závislost maximálních výbuchových parametrů na obsahu kyslíku ve 

vzduchu [5] 

2.5.9 Potrubí 

Průběh výbuchového děje v potrubích je zcela odlišný od průběhu v kubických 

nádobách. Šíření čela plamene je ovlivňována mnoha faktory, jako je umístění iniciačního 

zdroje, druhu a rychlosti proudění směsi, zejména pak délkou a průměrem potrubí, 

či různými překáţkami v potrubí. Šíření plamene a celý mechanizmus výbuchu v potrubí 

na jedné straně uzavřeném, je závislý na místě vzniku. Je rozdíl, zda dojde k výbuchu na 

volném konci nebo na uzavřeném konci potrubí. Pokud dojde k iniciaci na volném konci 
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potrubí, výbuch se šíří poměrně nízkou rychlostí směrem do čerstvé směsi. V případě, 

ţe dojde k iniciaci uvnitř potrubí, plamen se šíří směrem ven z potrubí. V potrubí vyhoří 

pouze část směsi, zhruba 1/7. V potrubí, které je uzavřené na obou stranách, je rychlost 

šíření čela plamene menší a maximálních hodnot není dosaţeno na konci potrubí. Pouze 

u vodíku, jakoţto plynu s vysokou brizancí není rychlost ovlivněna. [3] 
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3 Zdroje iniciace 

Následující kapitola podrobněji popisuje iniciační zdroje tak, jak jsou uvedeny 

v normě ČSN EN 1127-1 ed. 2 [17] 

3.1 Horké povrchy 

Horký povrh je prvním z uvedených iniciačních zdrojů. Nejen horký povrch sám 

o sobě můţe být zdrojem iniciace, ale také vrstva hořlavé pevné látky nebo prachu, 

která při styku s horkým povrchem a následném vznícení působí jako zdroj iniciace. 

Schopnost horkého povrchu působit jako iniciační zdroj závisí především na koncentraci 

a druhu látky, která je ve směsi se vzduchem. Čím vyšší je teplota povrchu, tím je vyšší 

šance, ţe se povrch stane iniciačním zdrojem. Schopnost takto iniciovat směs závisí také 

na ploše horkého povrchu. Mezi hlavní zdroje iniciace v podobě horkých povrchů můţeme 

zařadit například sušárny, radiátory, ohřívací trubky a další systémy, které přeměňují 

energii na teplo nebo veškeré pohyblivé součásti, kde vzniká tření a tím také teplo. [6] 

3.2 Plameny a horké plyny 

Plameny jako iniciační zdroje jsou spojovány s různými reakcemi, kde dochází 

k vývinu teplot vyšších neţ 1000 °C. Produktem těchto reakcí jsou horké plyny, v případě 

čadivých nebo nečistých plamenů jsou uvolňovány také ţhnoucí pevné částice. Plamen je 

povaţován za nejúčinnější zdroj iniciace. [6] 

3.3 Mechanicky vznikající jiskry 

Zdroje iniciace v podobě mechanické jiskry mohou vznikat působením tření, 

broušení či nárazů apod. Vlivem broušení a řezání nebo jiných materiál zpracujících 

činností, vzniká mnoţství jisker (především při zpracování ţeleza nebo oceli), které mohou 

odlétávat do prostoru a jsou schopny např. na vrstvě usazeného prachu způsobit doutnání 

a stát se tak zdrojem iniciace. [6] 

3.4 Elektrická zařízení 

Elektrické jiskry a horké povrchy jsou u elektrických zařízení hlavním zdrojem 

iniciace. Vznikají při rozpínání a spínání obvodů (relé, stykače) nebo při běhu 

elektromotorů atd. Elektrické jiskry vznikají také za pomocí rozptylových proudů, 

které jsou popsány blíţe v kapitole 3.5. [6] 
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3.5 Rozptylové proudy a katodová ochrana proti korozi 

Rozptylové proudy vznikají v elektricky vodivých systémech nebo jejich částech. 

Jsou důsledkem zkratu v obvodu nebo zkratu proti zemi nebo při poruše elektrických 

zařízení. Mohou vznikat také vlivem úderu blesku nebo magnetické indukce. [6] 

3.6 Statická elektřina 

Jako další z iniciačních zdrojů, které norma uvádí, je dobře známá statická elektřina. 

Zdrojem statické elektřiny bývají zpravidla nabité nevodivé materiály, jako jsou plasty, 

ale i jiné materiály, které jsou schopny vyvolat elektrický výboj. Pokud k tomuto výboji 

dojde, je schopen iniciovat všechny typy výbušných atmosfér. [6] 

3.7 Úder blesku 

Při úderu blesku dochází ke značnému toku proudu, jenţ je schopen v místě úderu 

vyvolat jiskření. I bez úderu blesku je bouřka schopna vytvořit vysoké napětí u zařízení, 

ochranných systémů a součástí. V případě, ţe dojde k úderu blesku do výbušné atmosféry, 

vţdy k iniciaci dojde. Rovněţ mohou iniciaci výbušné atmosféry způsobit také vysoké 

teploty dosaţené u bleskosvodu při úderu blesku. [6] 

3.8 Rádiové frekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3 x 1011 Hz 

Všechny systémy, které vytvářejí a pouţívají vysokofrekvenční elektrickou energii, 

vyzařují elektromagnetické vlny. Tyto vlny se mohou stát iniciačním zdrojem. [6] 

3.9 Elektromagnetické vlny od 3 x 1011 Hz do 3 x 1015 Hz 

Elektromagnetické vlny v této části optického spektra se můţou stát iniciačním 

zdrojem ve výbušných atmosférách či pevných povrchů, především pokud jsou 

soustředěny. Zdroji se pak stává například sluneční světlo, pokud je správně soustředěno 

pomocí čočky nebo soustředěné reflektory. [6] 

3.10 Ionizující záření 

Ionizující záření je dalším z moţných iniciačních zdrojů. Vzniká u radioaktivních 

látek nebo u rentgenových trubic a je schopno způsobovat chemický rozklad nebo jiné 

reakce, při kterých vznikají vysoce reaktivní radikály či chemické sloučeniny, coţ můţe 

být příčinou iniciace. [6] 
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3.11 Ultrazvuk 

Pevné nebo kapalné látky vystavené ultrazvuku se mohou vlivem těchto vln začít 

ohřívat. Teplota můţe stoupnout aţ na takovou hodnotu, ţe můţe dojít, v extrémních 

případech, k iniciaci. [6] 

3.12 Adiabatická komprese a rázové vlny 

Vlivem rázových vln a adiabatické komprese vznikají vysoké teploty. Tyto teploty 

jsou příčinou iniciace výbušné atmosféry nebo usazeného prachu. [6] 

3.13 Exotermické reakce včetně samovznícení prachů 

Posledním z iniciačních zdrojů je exotermická reakce. Pokud dochází k většímu 

vývinu tepla, neţ které je odváděno, k iniciaci můţe dojít. Zda je reakce schopna 

dosáhnout takových teplot potřebných k iniciaci závisí, mimo jiné, na faktorech, jako je 

například poměr objemu a povrchu systému, který reaguje, teplotě okolí a době trvaní. 

Existují látky, které reagují velmi prudce. Můţeme zde zařadit jemně rozptýlený hliník 

a rez. [6] 
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4 Teoretická příprava vzorků ke zkoušení 

V následující kapitole jsou teoreticky popsány typy vzorků a metody, kterými byly 

vzorky analyzovány. Konkrétně se jedná o metodu stanovení sypné hustoty a sítového 

rozboru (metoda na určení střední velikosti částic). Vzorky bylo před měřením také 

potřeba vysušit, aby obsah vody, tj. procento vlhkosti neovlivnilo samotné měření. Jak jiţ 

bylo zmíněno výše, samotná vlhkost by mohla mít nemalý podíl na průběhu výbuchu, 

a tak ovlivnit výsledky měření.  

4.1 Typy vzorků 

Rozlišujeme několik typů vzorků. Prvním typem je vzorek v původním dodaném 

stavu, jinak řečeno, hrubý vzorek. Je charakteristický vlastnostmi dodaného materiálu. 

Za odpovídající označení a správný odběr vzorku odpovídá zadavatel popřípadě ten, 

kdo vzorek přebírá. Je zapotřebí, aby bylo při převzetí vzorku důkladně zkontrolováno jeho 

označení. [4] 

Dalším typem vzorků je laboratorní vzorek. Ten se vytváří homogenizací výše 

zmíněného hrubého, tříděného nebo mletého vzorku. Laboratorní vzorek je určen 

pro pouţití při zkouškách jiţ na konkrétních zařízeních. Ve zkušebním záznamu jsou pak 

uvedeny způsoby přípravy, jako jsou například mletí, sítování, sušení, homogenizace apod. 

[4] 

4.1.1 Vzorky v granulometrickém stavu 

Granulometrický vzorek stavu P je původní vzorek, ze kterého jsou odebrány 

viditelné cizí částice. V případě, ţe je potřeba hmotnost vzorku zmenšit, vzorek se vysype 

na hromadu do tvaru kuţele a stlačí se tak, aby byl rovnoměrně rozprostřen a odpovídal 

tvaru kruhové vrstvy. Tomuto postupu se říká kvartace. Rozprostřený vzorek se pak 

rozděluje na kruhové výseče stejné velikosti, přičemţ vţdy dvě protilehlé jsou vyloučeny. 

Postup se opakuje dle potřeby. Vzorek se dále přesype přes síto, které má větší velikost ok, 

neţ je největší velikost zrna v případě, ţe během dopravy vzorku došlo k aglomeraci zrn 

(tzn. spojování malých částí do aglomerátů, spojených granulí připomínající kuličky). 

Posledním krokem je vhodná homogenizace vzorku. Granulometrický stav P se svým 

sloţením můţe přibliţovat stavu A nebo B. [4] 
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Granulometrický vzorek stavu A se připravuje tak, ţe se vzorek stavu P prosívá 

sítem o známé velikost ok 0,63 mm. [4] 

Vzorek stavu B je jiţ standartní laboratorní vzorek připravovaný tříděním či mletím 

vzorku stavu P a A. Musí obsahovat alespoň 90 % zrn < 0,063 mm. Vlhkost vzorku musí 

být na takové úrovni, aby bylo zajištěno jeho kvalitní rozvíření, pokud je vlhkost příliš 

vysoká, je nutné vzorek vysušit. [4] 

Granulometrický stav C je připravován podobně jako stav B ze vzorků A nebo P 

a to tříděním či mletím za předpokladu, ţe není moţno získat výše zmíněnými postupy 

potřebné mnoţství vzorku v granulometrickém stavu B. [4] 

Pro všechny výše uvedené stavy vzorků je nutno provést sítový rozbor. Při teplotě 

zhruba 75 °C je prováděno vysoušení vzorku pro dosaţení poţadované vlhkosti. Takto 

vysušené vzorky je nutno uchovat v uzavřeném prostředí, kde je zamezeno přístupu 

vlhkosti zpět do vzorku. [4] 

4.1.2 Proces homogenizace 

Proces homogenizace, jak jiţ bylo vysvětleno v kapitole č. 1., se můţe provádět 

následujícími způsoby: Přesypávání lopatkou, pro malé hmotnosti protřepáváním 

v nádobě, promícháváním v uzavřené nádobě nebo převalování ve válcové nádobě, 

která je uzavřená a je naplněná do objemu maximálně V/2. [4] 

U materiálů, které se v běţné praxi vyskytují ve stavu hrubozrném nebo celistvém 

a u kterých vzniká otěrem prach, se provádí mletí. Cílem mletí je získat co největší 

mnoţství jemných částic ve vzorku. V případě mého měření nebylo mletí pouţito. [4] 

U vzorků, které nelze mlít nebo jen velmi obtíţně, se provádí tzv. třídění. Tento 

proces je realizován pomocí jednoho nebo série sít, díky kterým se vzorek dělí 

na jednotlivé sloţky. Mnoţství vzorku uloţeného na síto je tím větší, čím větší jsou oka 

síta. Velikost ok sít se volí optimálně tak, aby nedošlo k poškození sít. Sítování je 

prováděno obvykle cca 5 - 10 min a závěrem je vše uvedeno do provozního záznamu. 

Konkrétně se uvede velikost oka síta případně další důleţité skutečnosti. Jak jiţ bylo 

zmíněno výše, po kaţdé operaci je důleţitá homogenizace vzorku a provedení sítové 

analýzy s následným označením granulometrického stavu vzorku. [4] 
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4.2 Stanovení sypné hustoty 

Vzhledem k tomu, ţe různé prachy mohou mít různé sypné hustoty, bylo prověřeno 

pět vzorků, ze kterých byly následně vybrány tři různě těţké. Jak bylo později zjištěno, 

různě těţké prachy potřebují rozdílné rozviřovací tlaky k optimálnímu rozvíření. 

Stanovení sypné hustoty je prováděno podle normy ČSN EN 725-8. K provedení 

zkoušky je zapotřebí odměrného válce a laboratorní váha, pro mé měření byla pouţita váha 

s přesností 0,02 g. Samotný postup je následující. Odměrný válec se zaplní po rysku 

100 ml materiálem o střední velikosti částic < 0,063 mm, obsah se nestřepává (je moţné 

pouţít i vzorky jiné zrnitosti, musí se však vţdy přiloţit jejich sítové analýzy). Válec se 

pak zváţí (hmotnost m1). Je také důleţité znát hmotnost m0 prázdného válce. Norma říká, 

ţe se tento postup musí 3x zopakovat. Aby byla zajištěna co nejvyšší přesnost, v případě 

mého měření bylo plnění válce zopakováno 10x (n = 10). Vlivem lidského činitele totiţ 

nemůţe být nikdy dosaţeno přesného zaplnění válce na hodnotu 100 ml. Dle následujícího 

vztahu (3) je pak počítána sypná hustota zkoušeného vzorku. Norma připouští nejistotu 

měření ± 20 kg.m
-3

. [4] 

       
∑    

 
       

∑   
 
   

            [      ]               

4.3 Sítová analýza 

Sítový rozbor je důleţitou součástí přípravy vzorků, pomocí nichţ lze stanovit 

střední velikost částic. Vzorek se nechá prosívat přes sérii sít o známé velikosti. Měl by být 

vysušen, aby bylo zabráněno vlivem spojování zrn k přichycování vzorků na síta. 

K tomuto přichycování však můţe docházet i vlivem statické elektřiny, je pak nutné, síta 

uzemnit a statickou elektřinu odvézt. Průměrná doba prosívání se v mém případě 

pohybovala v časech 15 a 30 minut. Síta se volí podle následujících podmínek: [4] 

Pro vzorek s předpokládaným obsahem zrn o velikosti > neţ 0,1 mm do 20 % se 

naváţí 10 g ± 0,01 g vzorku. Toto mnoţství se pak prosévá pomocí přístroje popřípadě 

za pouţití štětce přes síta s velikostí ok 0,40 mm, 0,16 mm, 0,10 mm, 0,063 mm a 0,040 

mm. [4] 

Pro vzorek s předpokládaným obsahem zrn o velikosti > neţ 0,63 mm do 20 % se 

naváţí 100 ± 0,1 g vzorku. Toto mnoţství se pak prosévá pomocí přístroje, popřípadě 
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za pouţití štětce, přes síta s velikostí ok 1,6 mm, 1,0 mm, 0,63 mm, 0,40 mm, 0,25 mm, 

0,16 mm, 0,10 mm, 0,063 mm a 0,040 mm. [4] 

Posledním případem je pak vzorek s velkým obsahem zrn > 0,5 mm. Pro tento případ 

se odváţí 1 kg ± 5g vzorku a toto mnoţství je pak ručně sítováno přes síta s velikostí ok 

6,3 mm, 4 mm, 2,5 mm, 1,6 mm a 1 mm. [4] 

Z výše uvedených údajů můţeme říct, ţe měřící rozsah je 6,3 mm aţ 0,04 mm. 

Přesnost sítového rozboru je pro jemné a střední vzorky 0,2 % a pro vzorky hrubé pak 

0,5 %. [4] 

V následující tabulce 4.1 a obrázku 4.1 je znázorněn příklad stanovení střední 

velikosti částic pomocí sítové analýzy. 

Tabulka 4.1 – Příklad sítové analýzy [4] 

Granulometrický stav P Částice < 0,4 mm 

Velikost ok síta [mm] Nadsítné [hmot. %] Nadsítné [hmot. %] 

1,0 0 - 

0,63 0,4 0 

0,40 4,7 0,1 

0,25 24,6 1,2 

0,16 46,8 7,9 

0,10 68,6 21,8 

0,063 79,4 40,4 

0,040 92,3 57,8 

Střední velikost zrna [mm] 1,06 0,05 
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Obrázek 4.1 – Příklad sítové analýzy, znázornění výsledků [4] 
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5 Popis vzorků a jejich následný výběr 

Aby byly výsledky měření co nejpestřejší, byla provedena analýza 5 prachů. 

Na základě zjištěných vlastností, především tedy sypné hustoty, byly vybrány některé 

z nich. Kapitola je věnována hladké mouce, krmným kvasnicím, moučkovému cukru, 

bramborovému škrobu a instantní kávě.  

Vzhledem k tomu, ţe pouhým okem nelze jednotlivé velikosti částic ani strukturu 

zkoušených prachů rozpoznat, je tak popis kaţdého prachu doplněn obrázky pořízenými 

školním digitálním mikroskopem značky Olympus. Kaţdý vzorek prachu byl vyfocen 

při zvětšení 10x, 20x a 50x, pro tuto práci však byly vybrány pouze nejkvalitnější obrázky. 

5.1 Hladká mouka 

Prvním zkoušeným vzorkem byla Předměřická pšeničná hladká mouka běţně 

dostupná v obchodních řetězcích, poskytnutá ze zásob školy. Detail této mouky 

při zvětšení 10x zobrazuje obrázek 5.1. 

 
Obrázek 5.1 – Hladká mouka při zvětšení 10x [Foto autor] 
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5.1.1 Charakteristické vlastnosti 

Jedná se o bílý lehce naţloutlý prášek typické moučné vůně a chuti bez nepříjemného 

zápachu, nahořklé nebo nakyslé chuti či jiné pachuti. [13]  

5.1.2 Fyzikálně chemické vlastnosti 

Vlhkost výrobku max. 15 %, popel v sušině max. 0,68 %, mokrý lepek v sušině min. 

28 %. Granulace pro propad 257 µm nejméně 96 %, pro propad 162 µm nejméně 75 %. 

Číslo poklesu (nebo také pádové číslo je jedním z důleţitých ukazatelů jakosti 

mouky) nejméně 180. [13, 11] 

5.1.3 Nutriční hodnoty 

Ve sto gramovém balení výrobku je obsaţeno 10,1 g bílkovin, 73,2 g sacharidů 

a 1,2 g tuku. Celková energetická hodnota popisované mouky činí 344 kca / 1461 kJ. [13] 

5.1.4 Sypná hustota 

Stanovení sypné hustoty mouky znázorňuje tabulka 5.1. Pro výpočet a vyuţití vztahu 

uvedeného v kapitole 3.2 bylo zapotřebí převodu jednotek. Toto převedení jednotek 

i samotný výpočet byl proveden v tabulkovém procesoru.  

Tabulka 5.1 – Sypná hustota hladké mouky [Autor] 

Pořadí 
Objem 

[ml] 

Hmotnost válce s 

moukou [g] 

Hmotnost 

prázdného válce [g] 

Hmotnost 

vzorku [g] 

Sypná hustota 

[kg/m
3
] 

1 96 193,65 139,1 54,60 568,75 

2 97 190,99 139,1 51,94 535,46 

3 99 189,54 139,1 50,49 510,00 

4 99 191,18 139,1 52,13 526,57 

5 101 193,91 139,1 54,86 543,17 

6 100 191,22 139,1 52,17 521,70 

7 101 191,04 139,1 51,99 514,75 

8 99 190,23 139,1 51,18 516,97 

9 98 190,71 139,1 51,66 527,14 

10 100 191,95 139,1 52,90 529,00 

 
Průměr 529,35 

 

Z tabulky vyplývá, ţe ρsypná = 530 kg.m
-3 

± 20 kg.m
-3

. 
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5.1.5 Sítová analýza 

Sítová analýza hladké mouky byla provedena podle postupu uvedeného v kapitole 

3.3. Následující tabulka 5.2 zobrazuje naměřené a vypočtené hodnoty, které jsou přehledně 

vyneseny do grafu na obrázku 5.2. Hmotnost naváţky m = 100 g a doba sítování 

t = 30 min. 

Tabulka 5.2 – Sítová analýza hladké mouky [Autor] 

Označení 

síta 

Velikost 

částic na sítu 

[mm] 

m0 

Síta 

[g] 

m1 Síta 

+ vzorku 

[g] 

m 

vzorku 

[g] 

  
Přepočet 

[%] 

Nadsítné 

[%] 

Podsítné 

[%] 

dprům ok 

sít [mm] 
dprům*m 

0,180 > 0,18 373,32 373,97 0,65   0,656 0,656 99,344 0,22 0,1398 

0,150 0,15-0,18 337,08 338,48 1,40   1,413 2,069 97,931 0,17 0,2310 

0,125 0,125-0,15 326,52 330,02 3,50   3,532 5,600 94,400 0,14 0,4813 

0,106 0,106-0,125 324,90 346,45 21,55   21,746 27,346 72,654 0,12 2,4890 

0,075 0,075-0,106 327,93 386,75 58,82   59,354 86,700 13,300 0,09 5,3232 

0,063 0,063-0,075 331,85 342,22 10,37   10,464 97,164 2,836 0,07 0,7155 

0,040 0,040-0,063 345,93 348,28 2,35   2,371 99,536 0,464 0,05 0,1210 

  < 0,040 333,19 333,65 0,46   0,464 100,000 0,000 0,02 0,0092 

hmotnost vzorku po analýze [g] 99,10 
Σ 100   Σ 9,5099 

Střední velikost zrna [mm] 0,09596 

 

 
Obrázek 5.2 – Graf stanovení střední velikosti zrna hladké mouky [Autor] 

Střední velikost zrna popisované mouky byla stanovena na 0,096 mm. 
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5.2 Krmné kvasnice 

Dalším materiálem, který měl rozšířit moţnosti pro výběr prachů k měření, byly 

krmné kvasnice (viz. obrázek 5.3). Krmné kvasnice byly poskytnuty ze zásob školy. Tento 

fakt měření velmi ulehčilo, vzhledem k tomu, ţe krmné kvasnice tohoto druhu jsou velmi 

obtíţně dostupné v malých mnoţstvích.  

 
Obrázek 5.3 – Krmné kvasnice při zvětšení 20x [Foto autor] 

5.2.1 Charakteristické vlastnosti 

Krmné kvasnice můţeme povaţovat za velmi hodnotné krmivo a to především kvůli 

obsahu a vysoké stravitelnosti dusíkatých látek. Krmné kvasnice jsou charakteristické svou 

lehce nahnědlou barvou a vůní. Kvasnice jsou pouţívány jako přídavek při míchání 

krmných směsí pro hospodářská zvířata včetně zvířat chovaných pro koţešiny či drůbeţ. 

Krmné kvasnice jsou nejkvalitnějším zdrojem plnohodnotných bílkovin a také velmi dobře 

doplňují bílkoviny u krmiv rostlinného původu. Jedním z jejich dalších předností je vysoký 

obsah vitamínu B. [10] 
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5.2.2 Fyzikálně chemické vlastnosti 

Hmota obsahuje sušinu v mnoţství 91 %, hrubý protein 50 %, tuk max. 2,5 %, popel 

max. 6 % a vlákninu 7 %. V hmotě je obsaţeno mimo jiné také mnoţství prvků jako 

Fosfor, Dusík, Vápník a další společně s aminokyselinami jako např. Lysin, Glycin 

a Alanin. [10] 

5.2.3 Sypná hustota 

Stanovení sypné hustoty krmných kvasnic znázorňuje tabulka 5.3. Pro výpočet byl 

pouţit vztah zmíněný v kapitole 3.2. 

Tabulka 5.3 – Sypná hustota krmných kvasnic [Autor] 

Pořadí 
Objem 

[ml] 

Hmotnost válce s 

kvasnicemi [g] 

Hmotnost 

prázdného válce [g] 

Hmotnost 

vzorku [g] 

Sypná hustota 

[kg/m
3
] 

1 100 192,67 138,98 53,69 536,90 

2 103 195,54 138,98 56,56 549,13 

3 100 193,44 138,98 54,46 544,60 

4 100 193,55 138,98 54,57 545,70 

5 101 194,19 138,98 55,21 546,63 

6 102 193,46 138,98 54,48 534,12 

7 98 191,52 138,98 52,54 536,12 

8 99 192,10 138,98 53,12 536,57 

9 100 192,54 138,98 53,56 535,60 

10 99 192,40 138,98 53,42 539,60 

 
Průměr 540,50 

 

Z tabulky vyplývá, ţe ρsypná = 540 kg.m
-3 

± 20 kg.m
-3

. 

5.2.4 Sítová analýza 

Sítová analýza krmných kvasnic byla provedena podle postupu uvedeného 

v kapitole 3.3. Následující tabulka 5.4 zobrazuje naměřené a vypočtené hodnoty, které jsou 

zobrazeny v grafu na obrázku 5.4. Hmotnost naváţky m = 100 g a doba sítování 

t = 15 min. 
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Tabulka 5.4 – Sítová analýza krmných kvasnic [Autor] 

Označení 

síta 

Velikost 

částic na sítu 

[mm] 

m0 

Síta 

[g] 

m1 Síta 

+ 

vzorku 

[g] 

m 

vzorku 

[g] 
 

Přepočet 

[%] 

Nadsítné 

[%] 

Podsítné 

[%] 

dprům ok 

sít [mm] 
dprům*m 

0,150 > 0,15 331,83 337,36 5,53 
 

5,572 5,572 94,428 0,17 0,9125 

0,125 0,125-0,15 327,85 340,2 12,35 
 

12,443 18,015 81,985 0,14 1,6981 

0,106 0,106-0,125 324,73 340,84 16,11 
 

16,232 34,247 65,753 0,12 1,8607 

0,090 0,090-0,106 320,13 337,46 17,33 
 

17,461 51,708 48,292 0,10 1,6983 

0,075 0,075-0,090 326,33 344,6 18,27 
 

18,408 70,116 29,884 0,08 1,5073 

0,063 0,063-0,075 337,06 354,8 17,74 
 

17,874 87,990 12,010 0,07 1,2241 

0,040 0,040-0,063 373,15 384,25 11,1 
 

11,184 99,174 0,826 0,05 0,5717 

 
< 0,040 332,95 333,77 0,82 

 
0,826 100,000 0,000 0,02 0,0164 

hmotnost vzorku po analýze [g] 99,3 
Σ 100 

 
Σ 9,4890 

Střední velikost zrna [mm] 0,09561 

 

 
Obrázek 5.4 – Graf stanovení střední velikosti zrna krmných kvasnic [Autor] 

Střední velikost zrna krmných kvasnic byla stanovena na 0,096 mm.  
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5.3 Moučkový cukr 

Cukr je jednou z nezbytných součástí ţivota člověka, je velmi snadno dostupný, 

a proto jsem se rozhodl, ţe ho zařadím mezi další prachy, ze kterých si později pro měření 

budu vybírat. Na obrázku 5.5 je uveden detail částic moučkového cukru při zvětšení 10x. 

 
Obrázek 5.5 – Moučkový cukr při zvětšení 10x [Foto autor] 

5.3.1 Charakteristické vlastnosti 

Cukr moučka je sypká směs vzniklá rozdrcením krystalů cukru. Je charakteristická 

svou bílou barvou, známou sladkou chutí a vůní. Vybraný cukr výrobce Tereos TTD je 

vyráběn z cukrové řepy, proto se jedná o přírodní sladidlo. [16] 

5.3.2 Sloţení 

Výrobek neobsahuje lepek. Z důvodu zabránění vytváření hrudek je na 1 kg balení 

přidáno cca 3 % škrobu. Cukr je velmi dobře stravitelná potravina s vysokým obsahem 

energie. Balení však neobsahuje téměř ţádné další látky (tuky, bílkoviny atd.). [16] 
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5.3.3 Sypná hustota 

Stanovení sypné hustoty moučkového cukru znázorňuje tabulka 5.5. Pro výpočet byl 

pouţit vztah zmíněný v kapitole 3.2. 

Tabulka 5.5 – Sypná hustota moučkového cukru [Autor] 

Pořadí 
Objem 

[ml] 

Hmotnost válce s 

cukrem [g] 

Hmotnost 

prázdného válce [g] 

Hmotnost 

vzorku [g] 

Sypná hustota 

[kg/m
3
] 

1 99 213,17 138,94 74,23 749,80 

2 101 214,28 138,94 75,34 745,94 

3 101 214,08 138,94 75,14 743,96 

4 100 210,57 138,94 71,63 716,30 

5 99 211,25 138,94 72,31 730,40 

6 100 210,22 138,94 71,28 712,80 

7 100 208,58 138,94 69,64 696,40 

8 100 210,40 138,94 71,46 714,60 

9 101 209,84 138,94 70,90 701,98 

10 99 208,72 138,94 69,78 704,85 

 
Průměr 721,70 

 

Z tabulky vyplývá, ţe ρsypná = 720 kg.m
-3 

± 20 kg.m
-3

. 

5.3.4 Sítová analýza 

Sítová analýza moučkového cukru byla provedena podle postupu uvedeného 

v kapitole 3.3. Následující tabulka 5.6 zobrazuje naměřené a vypočtené hodnoty, 

které jsou zobrazeny v grafu na obrázku 5.6. Hmotnost naváţky m = 100 g a doba  

sítování t = 30 min. 
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Tabulka 5.6 – Sítová analýza moučkového cukru [Autor] 

Označení 

síta 

Velikost 

částic na 

sítu [mm] 

m0 

Síta 

[g] 

m1 Síta 

+ 

vzorku 

[g] 

m vzorku 

[g]  

Přepočet 

[%] 

Nadsítné 

[%] 

Podsítné 

[%] 

dprům ok 

sít 

[mm] 

dprům*m 

0,212 > 0,212 340,4 364,6 24,2 
 

24,821 24,821 75,179 0,23 5,5902 

0,180 0,180-0,212 346,8 358,0 11,2 
 

11,487 36,308 63,692 0,20 2,1952 

0,150 0,150-0,180 332,0 355,2 23,2 
 

23,795 60,103 39,897 0,17 3,8280 

0,106 0,106-0,150 325,1 355,4 30,3 
 

31,077 91,179 8,821 0,13 3,8784 

0,090 0,090-0,106 320,3 327,6 7,3 
 

7,487 98,667 1,333 0,10 0,7154 

0,075 0,075-0,090 326,7 327,4 0,7 
 

0,718 99,385 0,615 0,08 0,0577 

0,063 0,063-0,075 337,2 337,4 0,2 
 

0,205 99,590 0,410 0,07 0,0138 

 
< 0,063 333,0 333,4 0,4 

 
0,410 100,000 0,000 0,03 0,0126 

hmotnost vzorku po analýze [g] 97,5 
Σ 100 

 
Σ 16,2914 

Střední velikost zrna [mm] 0,167090769 

 

 
Obrázek 5.6 – Graf stanovení střední velikosti zrna moučkového cukru [Autor] 

Střední velikost zrna moučkového cukru byla stanovena na 0,167 mm. 
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5.4 Bramborový škrob 

Další testovanou látkou byl na doporučení konzultanta diplomové práce bramborový 

škrob. Obrázek 5.7 znázorňuje bramborový škrob pod mikroskopem při zvětšení 20x. 

 
Obrázek 5.7 – Bramborový škrob při zvětšení 20x [Foto autor] 

5.4.1 Charakteristické vlastnosti 

Bramborový škrob je charakteristický svou bílou barvou. Je sypký a bez zápachu. 

Velikost zrn vysušeného bramborového škrobu by měl být, mezi 10 - 80 µm a sypná 

hustota při 20 % vlhkosti cca 650 kg.m
-3

. [15] 

5.4.2 Sloţení 

Balení jemného bramborového škrobu výrobce Amylon, a. s. obsahuje kromě škrobu 

také mnoţství alergenů zejména lepek, mléko a vejce. [8] 

5.4.3 Nutriční hodnoty 

100 gramové balení obsahuje energie 1336 kJ (319 kcal) a sacharidy v mnoţství 

79,8 g. Ostatní hodnoty nejsou uvedeny. [8] 
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5.4.4 Sypná hustota 

Stanovením sypné hustoty bramborového škrobu se zabývá tabulka 5.7. Pro výpočet 

byl pouţit vztah zmíněný v kapitole 3.2. 

Tabulka 5.7 – Sypná hustota bramborového škrobu [Autor] 

Pořadí 
Objem 

[ml] 

Hmotnost válce 

se škrobem [g] 

Hmotnost 

prázdného válce [g] 

Hmotnost 

vzorku [g] 

Sypná hustota 

[kg/m
3
] 

1 100 206,63 138,94 67,69 676,90 

2 102 206,95 138,94 68,01 666,76 

3 99 201,60 138,94 62,66 632,93 

4 96 201,76 138,94 62,82 654,38 

5 102 209,09 138,94 70,15 687,75 

6 101 208,35 138,94 69,41 687,23 

7 103 210,09 138,94 71,15 690,78 

8 101 209,04 138,94 70,10 694,06 

9 104 211,23 138,94 72,29 695,10 

10 101 209,35 138,94 70,41 697,13 

 
Průměr 678,30 

Z tabulky vyplývá, ţe ρsypná = 680 kg.m
-3 

± 20 kg.m
-3

. 

5.4.5 Sítová analýza 

Sítová analýza bramborového škrobu byla provedena podle postupu uvedeného 

v kapitole 3.3. Tabulka 5.8 zobrazuje naměřené a vypočtené hodnoty, které jsou zobrazeny 

v grafu na obrázku 5.8. Hmotnost naváţky m = 100 g a doba sítování t = 15 min. 

Tabulka 5.8 – Sítová analýza bramborového škrobu [Autor] 

Označení 

síta 

Velikost 

částic na 

sítu [mm] 

m0 

Síta 

[g] 

m1 Síta 

+ 

vzorku 

[g] 

m vzorku 

[g]  

Přepočet 

[%] 

Nadsítné 

[%] 

Podsítné 

[%] 

dprům ok 

sít 

[mm] 

dprům*m 

0,125 > 0,125 327,95 328,67 0,72 
 

0,715 0,715 99,285 0,14 0,0990 

0,106 0,106-0,125 324,71 328,65 3,94 
 

3,914 4,629 95,371 0,12 0,4551 

0,090 0,090-0,106 320,03 324,88 4,85 
 

4,818 9,447 90,553 0,10 0,4753 

0,075 0,075-0,090 326,47 334,42 7,95 
 

7,897 17,344 82,656 0,08 0,6559 

0,063 0,063-0,075 337,12 358,21 21,09 
 

20,950 38,293 61,707 0,07 1,4552 

0,040 0,040-0,075 373,34 419,40 46,06 
 

45,753 84,047 15,953 0,05 2,3721 

0,032 0,032-0,040 329,62 342,46 12,84 
 

12,755 96,801 3,199 0,04 0,4622 

 
< 0,032 333,40 336,62 3,22 

 
3,199 100,000 0,000 0,02 0,0515 

hmotnost vzorku po analýze [g] 100,7 
Σ 100 

 
Σ 6,0263 

Střední velikost zrna [mm] 0,059861975 
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Obrázek 5.8 – Graf stanovení střední velikosti zrna bramborového škrobu [Autor] 

Střední velikost zrna bramborového škrobu byla stanovena na 0,060 mm. 
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5.5 Instantní káva 

Jako poslední látka byla vybrána instantní káva Nescafé classic crema výrobce 

Nestlé Česko, s. r. o. Balení obsahuje 100% praţenou instantní kávu. Na obrázku 5.9 je 

detail této kávy. 

 
Obrázek 5.9 – Instantní káva při zvětšení 10x [Foto autor] 

5.5.1 Charakteristické vlastnosti 

Výše zmíněná káva je charakteristická svou hnědou barvou. Je sypká a velmi snadno 

rozpustná ve vodě. Vyniká svou kávovou chutí i vůní.  

5.5.2 Nutriční hodnoty 

Jedno 100 g balení ukrývá energetickou hodnotu 279 kJ (66 kcal), obsahuje 0,2 g 

tuku, 7 g bílkovin a 9 g sacharidů. [9] 

5.5.3 Sypná hustota 

Stanovení sypné hustoty instantní kávy znázorňuje tabulka 5.9. Pro výpočet byl 

pouţit vztah zmíněný v kapitole 3.2.  
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Tabulka 5.9 – Sypná hustota instantní kávy [Autor] 

Pořadí 
Objem 

[ml] 

Hmotnost válce s 

kávou [g] 

Hmotnost 

prázdného válce [g] 

Hmotnost 

vzorku [g] 

Sypná hustota 

[kg/m
3
] 

1 100 161,20 138,98 22,22 222,20 

2 99 161,38 138,98 22,40 226,26 

3 98 161,04 138,98 22,06 225,10 

4 98 160,72 138,98 21,74 221,84 

5 101 161,13 138,98 22,15 219,31 

6 100 161,62 138,98 22,64 226,40 

7 104 161,67 138,98 22,69 218,17 

8 101 160,95 138,98 21,97 217,52 

9 98 160,47 138,98 21,49 219,29 

10 99 161,34 138,98 22,36 225,86 

 
Průměr 222,20 

 

Z tabulky vyplývá, ţe ρsypná = 220 kg.m
-3 

± 20 kg.m
-3

. 

5.5.4 Sítová analýza 

Sítová analýza instantní kávy byla provedena podle postupu uvedeného v kapitole 

3.3. Tabulka 5.10 zobrazuje naměřené a vypočtené hodnoty, které jsou zobrazeny v grafu 

na obrázku 5.10. Hmotnost naváţky m = 100 g a doba sítování t = 15 min. Sítová analýza 

kávy byla provedena 2x. Při první pokusu byla totiţ zvolena nesprávná síta. Po upozornění 

konzultanta byla série sít vyměněna. Uvedené údaje jsou výsledky druhého pokusu. 

Tabulka 5.10 – Sítová analýza instantní kávy [Autor] 

Označení 

síta 

Velikost 

částic na 

sítu [mm] 

m0 

Síta 

[g] 

m1 Síta 

+ 

vzorku 

[g] 

m vzorku 

[g]  

Přepočet 

[%] 

Nadsítné 

[%] 

Podsítné 

[%] 

dprům ok 

sít 

[mm] 

dprům*m 

0,212 > 0,212 340,40 376,93 36,53 
 

37,421 37,421 62,579 0,23 8,4384 

0,180 0,180-0,212 346,80 363,76 16,96 
 

17,373 54,794 45,206 0,20 3,3242 

0,150 0,150-0,180 332,00 348,47 16,47 
 

16,872 71,666 28,334 0,17 2,7176 

0,125 0,125-0,150 328,20 344,88 16,68 
 

17,087 88,752 11,248 0,14 2,2935 

0,106 0,106-0,125 325,10 329,70 4,60 
 

4,712 93,464 6,536 0,12 0,5313 

0,090 0,090-0,106 320,30 324,37 4,07 
 

4,169 97,634 2,366 0,10 0,3989 

0,075 0,075-0,090 326,70 328,76 2,06 
 

2,110 99,744 0,256 0,08 0,1700 

 
< 0,075 333,00 333,25 0,25 

 
0,256 100,000 0,000 0,04 0,0094 

hmotnost vzorku po analýze [g] 97,62 
Σ 100 

 
Σ 17,8831 

Střední velikost zrna [mm] 0,183191201 
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Obrázek 5.10 – Graf stanovení střední velikosti zrna instantní kávy [Autor] 

Střední velikost zrna instantní kávy byla stanovena na 0,183 mm. 
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5.6 Sumarizace výsledků 

V následující tabulce 5.11 je souhrn naměřených sypných hustot a zjištěných 

středních velikostí částic jednotlivých vzorků, současně jsou zvýrazněny vybrané prachy. 

Sypná hustota krmných kvasnic a hladké mouky byla podobná, podobně jako sypná 

hustota moučkového cukru a škrobu. Proto byly kvasnice a cukr pro další měření 

vyloučeny. 

Tabulka 5.11 – Zhodnocení výsledků sypných hodnot a středních velikostí částic [Autor] 

Vzorek Sypná hustota [kg.m
-3

] Střední velikost částic [mm] 

Mouka 530 ± 20 0,096 

Kvasnice 540 ± 20 0,096 

Cukr 720 ± 20 0,167 

Škrob 680 ± 20 0,060 

Káva 220
 
± 20 0,183 

5.7 Výsledky sušení vzorků 

Pro další měření bylo potřeba vzorky znovu připravit. Bylo odváţeno od kaţdého 

vzorku 300 g. Mouka, škrob i káva byly vsazeny do vysoušecí pece (vysoušecí pec je 

podrobněji popsána v kapitole 5.2). Sušení probíhalo rovných 24 h při teplotě 60 °C. 

Pro vzorky, jako je například cukr, je potřeba sníţit vysoušecí teplotu, aby nedošlo 

ke spečení. Po vysoušení byly vzorky zváţeny a vypočítán úbytek hmotnosti. V tabulce 

5.12 jsou přehledně znázorněny výsledky sušení vzorků.  

Tabulka 5.12 – Zhodnocení výsledků sušení vzorků [Autor] 

Vzorek m0 (před sušením) [g] m (po vysušení) [g] Hmotnostní úbytek [%] 

Mouka 300 279,60 6,80 

Škrob 300 260,00 13,33 

Káva 300 292,60 2,47 

 

Z tabulky lze vidět, ţe největší hmotnost ztratil vysoušením škrob. Hmotnostní 

úbytek škrobu byl přibliţně 13 %. Je moţné, ţe by takto nevysušený škrob mohl výrazně 

ovlivnit přesnost měření. 
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6 Popis pouţitých přístrojů a laboratorních pomůcek 

V následující kapitole jsou popsány přístroje a pomůcky, se kterými bylo při přípravě 

i v průběhu měření pracováno.   

6.1 Laboratorní váhy 

Nezbytnou součástí celé přípravy i v průběhu měření byly pouţity laboratorní váhy. 

Hmotnost vzorků, se kterými bylo pracováno, se pohybovaly v rozsahu 150 mg 

aţ 3600 mg. Bylo proto zapotřebí, aby váhy splňovaly odpovídající přesnost. Byly pouţity 

dva druhy vah výrobce Kern. Na obrázku 6.1 vlevo je menší z nich, ta umoţňovala váţení 

s přesností ± 0,01 g do maximální hmotnosti 400 g. Bylo nutno pouţít také druhou váhu 

s větším měřícím rozsahem (max. 36100 g) dostupnou v laboratoři (viz. obrázek 6.1 – 

vpravo), protoţe některé naváţky přesahovaly hmotnost 400 g (vybraná síta, plechy se 

vzorky pro vysoušecí pec apod.). 

  
Obrázek 6.1 – Laboratorní váhy [Foto autor] 

6.2 Sušička vzorků 

Dalším přístrojem, který byl potřeba pro přípravu vzorků (sušení vzorků), byla 

sušička vzorků s označením ED 53 výrobce Binder, jak je na obrázku 6.2. Sušárna nabízela 

snadné sušení vzorků, pomocí digitálního displeje bylo moţné přesné nastavení vysoušecí 

teploty. Vnitřní prostor sušárny je vybaven posuvnými rošty, a proto tak lze tento prostor 

plně vyuţít pro sušení vzorků. 
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Obrázek 6.2 – Sušárna ED 53 výrobce Binder [Foto autor] 

Dle specifikace prodejce se jedná o sušárnu s přirozenou vnitřní cirkulací. Teplotní 

rozsah se pohybuje od 5 °C do 300 °C, přičemţ je moţno nastavit časovač v délce 

aţ 99 hodin nebo nastavit nepřetrţitý provoz.  Sušárna je vybavena ventilační klapkou 

a komínkem o průměru 50 mm. Vnitřní materiál sušárny je vyroben z velmi kvalitního 

protikorozivního materiálu. [14] 

6.3 Sítovací zařízení 

Pro stanovení střední velikosti částic byl pouţit sítovací stroj 

AS 200 basic výrobce Retsch (viz. obrázek 6.3 vlevo). Na přístroj je moţno umístit 

aţ 9 komponentů (8 sít plus 1 propad). V mém případě byla pouţita síta výrobce 

Preciselekt zobrazená na obrázku 6.3 - vpravo. Lze nastavit intenzitu vibrací a časovač, 

který je součástí přístroje, zajistí snadné nastavení doby, po kterou má přístroj vibrovat 

resp. sítovat. 

  
Obrázek 6.3 – Z leva Sítovací stroj AS 200 basic a síta Preciselekt [Foto autor] 
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6.4 Pomůcky na stavení sypné hustoty 

Pro stanovení sypné hustoty bylo mimo vah zapotřebí odměrného válce 

a laboratorních lţiček. Tyto pomůcky zobrazuje obrázek 6.4. 

    
Obrázek 6.4 – Z leva odměrný válec a laboratorní lţíce [Foto autor] 

6.5 Přístroj na stanovení MIE D – 1.2 

Veškeré měření bylo prováděno na přístroji MIE D – 1.2. Tento přístroj je určen 

ke stanovování minimální iniciační energie prachových směsí. Na obrázku 6.5 je vyfocena 

funkční část přístroje. Jak lze vidět, je zde odklopná trubice ze speciálního křemenného 

skla, která je ve spodní části, zhruba v 1/3 výšky, osazena dvěma elektrodami z kaţdé 

strany přičemţ pravá elektroda je pohyblivá. Ve spodní části přístroje je prostor 

pro umístění vzorku a v tomto místě je také zařízení pro rozvíření prachové směsi. 

V uzavřené poloze, kdy je trubice sklopena, míří horní otvor trubice směrem 

do odsávacího systému. To zajistí kvalitní odvod spalin pryč z prostoru přístroje. 

Následující kapitola popisuje podrobněji postup při měření na tomto přístroji, respektive 

popisuje jednotlivé kroky. 
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Obrázek 6.5 - Vnitřní funkční část přístroje na stanovení minimální iniciační energie 

MIE D – 1.2 [Foto autor] 

6.5.1 Popis zkoušky 

Přístroj umoţňuje nastavení rozviřovacího tlaku, nastavení hodnoty iniciační energie 

a jejího zpoţdění. Je moţno provést měření s indukčností nebo bez ní. Pro informaci je 

moţné zadat také koncentraci, která je zkoušena. Přístroj disponuje dotykovým displejem a 

veškeré ovládání probíhá skrze něj. Připravený vzorek je umístěn do přístroje, naváţka se 

pro první měření volí optimálně s ohledem na předpokládané výsledky. Pokud nejsou 

předem známy parametry zkoušeného prachu, je pouţita předpokládaná naváţka 

a maximální iniciační energie 1 J, kterou lze na přístroji nastavit. V případě, ţe dojde 

k iniciaci a směs prachu je přivedena k výbuchu, musí být hodnota iniciační energie 

sníţena na další hodnotu iniciační energie, konkrétně 300 mJ. Pokud k iniciaci dojde, opět 

se sníţí energie, tentokrát na 100 mJ. Energie se sniţuje do té doby, dokud směs není 

iniciována deseti negativy, neboli pokusy, kdy k iniciaci nedošlo. Takto je prověřeno 

minimálně 5 koncentrací (naváţek). Celý výše zmíněný postup se provádí pro minimálně 2 

doby zpoţdění iniciace. Výsledky měření jsou uvedeny v další kapitole. [18] 
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7 Výsledky stanovení MIE dle ČSN EN 13821 

Následující kapitola uvádí výsledky měření v souladu s doporučením  

ČSN EN 13821. Výsledky jsou přehledně provázeny grafy. MIE se stanovovala 

pro instantní kávu, mouku a škrob při dobách zpoţdění 120 ms (v grafu značeno červeně) 

a 150 ms (v grafu značeno modře) a rozviřovacím tlaku 7 barů. Veškeré grafy byly 

vytvořeny obsluţným softwarem pro přístroj na stanovení MIE výrobce Kühner, který je 

volně dostupný. Grafy znázorňují závislost velikosti naváţky (osa x) a iniciační energie 

(osa y). Plné čtverečky značí iniciaci na první pokus, plné čtverečky s vlaječkou značí 

iniciaci na druhý aţ desátý pokus (čím delší vlaječka, tím došlo k iniciaci později). Pokud 

k iniciaci nedošlo 10x za sebou jdoucích pokusů, je tato skutečnost znázorněna prázdným 

čtverečkem. Veškerá data z měření, resp. hodnoty, ze kterých byly grafy vytvořeny, 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 

7.1.1 Káva 

Bylo zjištěno, ţe jak při zpoţdění 120 ms, tak i 150 ms je 300 mJ < MIE < 1000 mJ 

přičemţ statistická hodnota minimální iniciační energie byla stanovena na Es = 590 mJ. 

Naměřené hodnoty znázorňuje obrázek 7.1. 

  
Obrázek 7.1 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky kávy, 

zpoţdění 120 ms vlevo a 150 ms vpravo [Autor] 

7.1.2 Mouka 

Dalším testovaným materiálem byla výše popisovaná hladká mouka, pro kterou byla 

stanovena hodnota minimální iniciační energie 30 mJ < MIE < 100 mJ. Statistická 
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hodnota Es = 84 mJ. Statistické hodnota a hodnoty MIE jsou shodné pro obě doby 

zpoţdění. Na obrázku 7.2 je tato závislost znázorněna. 

Hodnota v grafu při naváţce 1500 mg a iniciační energii 300 mJ do grafu příliš 

nezapadá. Proto byla tato hodnota měřením dvakrát ověřena. Přesto však nedošlo, ani při 

30 - tém pokusu, k iniciaci. Tuto hodnotu můţeme nejspíš povaţovat za hraniční.  

  

Obrázek 7.2 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky mouky, 

zpoţdění 120 ms vlevo a 150 ms vpravo [Autor] 

7.1.3 Škrob 

Posledním testovaným prachem byl bramborový škrob. Bylo zjištěno, 

ţe 30 mJ < MIE < 100 mJ. Statistická hodnota Es = 47 mJ. Statistické hodnoty a hodnoty 

MIE jsou opět shodné pro obě doby zpoţdění. Na obrázku 7.3 je závislost mnoţství škrobu 

na iniciační energii znázorněna. 

  

Obrázek 7.3 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky škrobu, 

zpoţdění 120 ms vlevo a 150 ms vpravo [Autor] 
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7.1.4 Vyhodnocení výsledků 

Káva, mouka i škrob byly protestovány podle výše zmíněného postupu uvedeného 

v kapitole č. 7 v souladu s normou ČSN EN 13821. Tabulka 7.1 zobrazuje výsledky 

měření. Z tabulky a grafů vyplývá, ţe nejsnáze iniciovatelným a extrémně citlivým 

k elektrostatické iniciaci je škrob a nejméně citlivým prachem, který bylo obtíţné iniciovat 

i nejvyšší moţnou energií 1 J, je káva. Měření bylo z části ovlivněno vlastnostmi 

materiálů. Ač byla mouka řádně vysušena, při jejím rozviřování docházelo k aglomeraci 

zrn. Do jisté míry mohla tato skutečnost výsledky měření ovlivnit.  

Tabulka 7.1 – Zhodnocení výsledků stanovení MIE [Autor] 

Vzorek MIE [mJ] Statistická hodnota energie Es [mJ] 

Káva 
> 300 

< 1000 
590 

Mouka 
> 30 

< 100 
84 

Škrob 
> 30 

< 100 
47 
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8 Měření MIE s rozdílnými rozviřovacími tlaky 

Následující kapitola popisuje vysokorychlostní kameru, natáčení rozviřování 

a konečné měření MIE zvolených prachů s pouţitím vstupních hodnot (doba zpoţdění 

iniciace a rozviřovací tlak), které byly zjištěny z vysokorychlostního záznamu.  

8.1 Vysokorychlostní kamera 

Pro natáčení vysokorychlostního záznamu byla pouţita kamera Olympus i-speed 2 

(viz. obrázek 8.1) poskytnutá školou. Tato kamera je schopna zaznamenat 1000 snímků 

za sekundu, ve speciálních případech (konkrétní výřez obrazu) aţ 3000. Pro kvalitní 

záznam byla oblast záznamu osvětlena vysoce výkonnými reflektory, které bylo potřeba 

umístit tak, aby nedocházelo k rušivým odleskům. Natočeno bylo rozviřování naváţek 150, 

900, 1800 a 3600 mg a to vše při tlacích 2, 3, 4, 5, 6 a 7 barů. 7 barů je maximální tlak, 

který můţe školní kompresor dodat, je to také tlak, který pro rozviřování uvádí norma 

ČSN EN 13821.  

  

Obrázek 8.1 – Vlevo Olympus i-speed 2, vpravo bezpečné uloţení kamery, 

ovládací konzole a výměnných objektivů [Foto autor] 

8.2 Vstupní hodnoty zjištěné ze záznamu 

V tabulce 8.1 jsou uvedeny hodnoty, které byly z vysokorychlostního záznamu 

zjištěny. Byl hledán optimální tlak, kdy se prach rozvíří do celého objemu trubice 

zkušebního zařízení a okamţik, kdy je prach mezi elektrodami pokud moţno bez pohybu. 

V tomto okamţiku, kdy je prach bez pohybu, jsou energetické ztráty vlivem ochlazování 

pohybujících se částic minimální. Některé tlaky a příslušné naváţky byly vyhodnoceny 

jako nevyhovující dalšímu zkoušení, protoţe nebyly optimálně rozvířeny. Celá série 

snímků zobrazující vybrané rozvíření je v příloze č. 2.  
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Tabulka 8.1 – Tabulka hodnot odečtených z vysokorychlostního záznamu [Autor] 

Káva 
Rozviřovací tlak [bar] 

Mouka 
Rozviřovací tlak [bar] 

Škrob 
Rozviřovací tlak [bar] 

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Naváţka 

[mg] 

Doba zpoţdění iniciace 

[ms] 

Naváţka 

[mg] 

Doba zpoţdění iniciace 

[ms] 

Naváţka 

[mg] 

Doba zpoţdění iniciace 

[ms] 

150 X X 161 165 O O 150 X X 170 177 O O 150 X X X 128 140 O 

900 X X 158 166 160 160 900 X X 160 160 200 175 900 X X 173 170 142 126 

1800 X X 170 174 176 171 1800 X X 170 172 160 157 1800 X X 152 150 161 145 

3600 X X 170 173 175 190 3600 X X 180 190 198 190 3600 X X 155 153 140 130 

Legenda tabulky: 

X – Nedošlo k optimálnímu rozvíření, prach byl rozvířen pouze ve spodní části trubice. 

O – Nedošlo k optimálnímu rozvíření, prach byl rozvířen především v horní části trubice. 

Vyhodnocením záběrů rozvíření z vysokorychlostní kamery byly určeny optimální 

podmínky, resp. vstupní hodnoty pro další měření MIE. Jak bylo zjištěno, především nízké 

rozviřovací tlaky 2 a 3 bary nedokázaly vloţenou naváţku prachu rozvířit optimálně 

po celé trubici zkušebního zařízení, podobně byl v některých případech rozviřovací tlak 

příliš velký, a proto byl vzorek rozvířen pouze v horní části trubice. V obou případech 

došlo k rozvíření mimo prostor s elektrodami. Rozvíření kávy mimo elektrody a při 

optimálním rozvíření v čase 150 ms a při naváţce 150 mg zobrazuje obrázek 8.2 a 8.3. 

 
Obrázek 8.2 – Neoptimální rozvíření 150 mg kávy při rozviřovacím tlaku 7 barů 

[Foto autor] 
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Obrázek 8.3 – Optimální rozvíření 150 mg kávy při rozviřovacím tlaku 4 bary [Foto autor] 

8.3 Stanovení MIE 

Vstupní hodnoty pro měření minimální iniciační energie byly odečteny z předchozí 

tabulky č. 16. V dalším měření byla zjišťována MIE kávy při rozviřovacím tlaku 4 a 5 barů 

a zpoţdění iniciace 150 ms a 180 ms. Testována byla také mouka při rozviřovacím tlaku 

4 bary a zpoţdění iniciace 150 ms a 180 ms a jako poslední byla zjišťována MIE škrobu 

při rozviřovacím tlaku 5 barů a zpoţdění iniciace 120 ms a 150 ms. Nutno podotknout, 

ţe uvedené časy zpoţdění iniciace jsou na přístroji nastavitelné, avšak reálné zpoţdění 

iniciace je vţdy větší, např. při nastaveném zpoţdění 150 ms je reálná doba uvedena 

přístrojem cca 163 ms. Shodou okolností je tato odchylka přínosem, protoţe jak lze 

z předchozí tabulky 8.1 vyčíst, hodnoty odečtené z vysokorychlostního záznamu se 

přibliţují této reálné době zpoţdění iniciace. Průvodní data následujících grafů jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

8.3.1 Káva 

Následující obrázek 8.4 a 8.5 znázorňuje průběh stanovení MIE kávy. Jak bylo 

uvedeno výše, měření proběhlo pro dva rozviřovací tlaky, 4 a 5 barů a dvě doby zpoţdění 

iniciace, a to 150 ms a 180 ms. Bylo zjištěno, ţe 300 mJ < MIE < 1000 mJ. Statistická 

hodnota Es = 440 mJ. 
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Obrázek 8.4 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky kávy při rozviřovacím tlaku 

4 bary, zpoţdění 150 ms vlevo a 180 ms vpravo [Autor] 

  

Obrázek 8.5 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky kávy při rozviřovacím tlaku 

5 barů, zpoţdění 150 ms vlevo a 180 ms vpravo [Autor] 

8.3.2 Mouka 

Obrázek 8.6 zachycuje průběh stanovení MIE mouky. Měření proběhlo při 

rozviřovacím tlaku 4 bary a dobách zpoţdění iniciace 150 ms a 180 ms. Bylo zjištěno, 

ţe 100 mJ < MIE < 300 mJ. Statistická hodnota Es = 220 mJ. 
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Obrázek 8.6 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky mouky při rozviřovacím 

tlaku 4 bary, zpoţdění 150 ms vpravo a 180 ms vlevo [Autor] 

8.3.3 Škrob 

Na obrázku 8.7 je zachycen průběh stanovení MIE škrobu při rozviřovacím 

tlaku 5 barů a dobách zpoţdění iniciace 120 ms a 150 ms. Bylo zjištěno,  

ţe 30 mJ < MIE < 100 mJ. Statistická hodnota Es = 38 mJ. 

  
Obrázek 8.7 – Závislost iniciační energie na velikosti naváţky škrobu při rozviřovacím 

tlaku 5 barů, zpoţdění 120 ms vlevo a 150 ms vpravo [Autor] 
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8.3.4 Vyhodnocení výsledků 

Bylo provedeno měření s rozviřovacími tlaky a dobami zpoţdění iniciace, které byly 

vyhodnoceny ze záběrů  rozviřování, pořízené vysokorychlostní kamerou, jako optimální. 

Tabulka 8.2 porovnává toto měření s prvním měřením provedeným podle normy. 

Bylo zjištěno, ţe při zvolení optimálního tlaku a zpoţdění iniciace se výsledky rapidně 

mění. Výhradně u kávy, vzorku s nejmenší sypnou hustotou, došlo při sníţení 

rozviřovacího tlaku a zvýšení doby zpoţdění iniciace k rozšíření oblasti (mnoţství 

naváţek), při kterých k iniciaci došlo. Došlo také ke sníţení statistické hodnoty Es. 

Z tohoto závěru zle usoudit, ţe měření podle doporučeného postupu není úplně přesné. 

Minimální iniciační energii lehkých prachů bych proto doporučil zjišťovat při niţších 

rozviřovacích tlacích < 7 barů.  

Tabulka 8.2 – Zhodnocení výsledků stanovení MIE [Autor] 

Vzorek Tlak [bar] MIE [mJ] 
Statistická hodnota 

energie Es [mJ] 

Procentuální pokles 

(nárůst) Es [%] 

Káva 

7 
> 300 

< 1000 
590 100 

4 
> 300 

< 1000 
440 75 

5 
> 300 

< 1000 
380 64 

Mouka 

7 
> 30 

< 100 
84 100 

4 
> 100 

< 300 
220 262 

Škrob 

7 
> 30 

< 100 
47 100 

5 
> 30 

< 100 
38 81 
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9 Závěr 

Po studii teoretických poznatků bylo přistoupeno k samotnému měření minimální 

iniciační energie vybraných prachů. Toto měření bylo nejprve provedeno podle 

předepsaného postupu (normy ČSN EN 13821), v druhé části pak měření se vstupními 

parametry testu, které byly zjištěny z vyhodnocených záznamů pořízených rychlokamerou. 

Pro lehké prachy byl velmi nevhodný normovaný rozviřovací tlak 7 barů, v mém 

případě to byla instantní káva, která se při tomto tlaku neoptimálně rozvířila pouze 

do horní části trubice, tj. nad elektrody, které mají iniciovat prachovzduchovou směs. 

Z vysokorychlostního záznamu bylo dále zjištěno, ţe optimální tlak pro rozvíření zvolené 

instantní kávy je 4 a 5 barů při zpoţdění iniciace 150 ms a 180 ms. Jedná se tedy o rozdílné 

hodnoty oproti měření podle zmíněné normy. Při těchto hodnotách, které byly 

vyhodnoceny jako optimální, se dokonce sníţila statistická hodnota minimální iniciační 

energie Es a došlo k rozšíření rozsahu naváţek, které bylo moţno iniciovat. Káva byla 

při rozviřovacím tlaku 5 barů mnohem snáze iniciovatelná, neţ při rozviřovacím tlaku 7 

barů. Na druhou stranu bylo také ověřeno, ţe pro prachy jako byla např. testovaná hladká 

mouka, je tlak menší 7 barů nedostačující pro optimální rozvíření. Doporučuji proto 

pro všechny lehčí prachy analyzovat průběh rozvíření, stanovit optimální rozviřovací tlak 

a hodnotu zpoţdění iniciace. Zpoţdění iniciace by mělo nastat v okamţiku, kdy je prach 

rozvířen po celé trubici a v prostoru mezi elektrodami dojde k zastavení prachu (bude 

dosaţeno úvratě).  

Závěrem mé diplomové práce mohu konstatovat, ţe velikost rozviřovacího tlaku 

nelze zanedbat a musíme ho chápat jako jeden z faktorů, které mohou ovlivnit průběh celé 

zkoušky, a tak i stanovení minimální hodnoty iniciační energie. Proto lze říci, ţe měření 

dle normy ČSN EN 13821 není zcela dostačující pro přesné stanovení MIE prachů. 
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