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jsou uvedeny příklady havárií a historické pozadí zkoumání výbušnosti prachu za pomocí 

elektrické jiskry. Ve třetí kapitole jsou obsaţeny teoretické informace o výbuchu. Čtvrtá 

kapitola se věnuje přiblíţení měřených vzorků, jejich výrobě a vlastnostem. V páté kapitole 

jsou uvedeny přístroje, které byly pouţity pro měření a přípravu vzorků. Šestá kapitola 

podrobně popisuje proces přípravy vzorků, určení sypných hustot a její výsledky. Poslední 

kapitola je věnována samotnému měření. V této kapitole jsou uvedeny grafy z měření a 

vypsány výsledky jednotlivých měření.  
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Úvod 

 V dnešní době plné rychle vznikajících výrobních společností s nepřetrţitým 

provozem výrobních linek, kde se vyskytuje hořlavý prach, je kladen velký důraz na 

protivýbuchovou prevenci. Tento typ bezpečnosti je velice důleţitý, protoţe pokud jsou 

splněny všechny podmínky vzniku výbuchu, jako přítomnost hořlavé látky, oxidačního 

prostředku a iniciačního zdroje, můţe dojít po smíchání hořlavé látky se vzduchem 

k vytvoření výbušné směsi, která je schopna iniciovat po dodání dostatečné energie. Po 

rozvíření prachu ve vzduchu vzniká výbušná směs. Je potřeba dodat energii, která je 

schopna iniciovat částice látky tak, aby se plamen šířil lavinovitě do celé směsi. 

 Jako dvě stěţejní protivýbuchové ochrany můţeme jmenovat primární 

protivýbuchovou ochranu, která má za úkol zabránění vzniku nebezpečných směsí, a 

sekundární protivýbuchovou ochranu, která se zaměřuje na vyloučení iniciačního zdroje. 

Dále také nesmíme opomenout konstrukční protivýbuchovou ochranu, do které spadá 

odlehčení a potlačení výbuchu.  

 Aby tato protivýbuchová opatření spolehlivě fungovala, je potřeba znát údaje o 

výbušnosti a také faktory, které mohou ovlivnit výbuch. Mezi jeden z těchto faktorů patří 

také zrnitost prachu, s kterou souvisí velikost měrného povrchu. 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv zrnitosti prachu na minimální iniciační 

energii. Měření probíhalo na přístroji MIE-D 1.2, který se nachází v laboratoři Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Pro 

měření byly zvoleny tři vzorky prachu, a to škrob, krmné kvasnice a mouka. 

 Diplomová práce je rozdělena do sedmi částí. V první částí jsou vypsány důleţité 

pojmy a definice, které se v práci vyskytují. Druhá část je zaměřena na historické pozadí 

zkoumání výbušnosti prachů elektrickou jiskrou a jsou v ní uvedeny nehody vzniklé 

iniciací prachu pomocí elektrické jiskry. V třetí části jsou vyjmenovány teoretické 

poznatky výbuchu, poţárně technické parametry prachu a iniciační zdroje. Čtvrtá část 

zahrnuje informace o zvolených vzorcích pro měření. V páté části je přehled pouţitých 

přístrojů k měření a jejich technické údaje. V šesté části jsou popsány jednotlivé fáze 

přípravy vzorků před měřením. Poslední sedmá část obsahuje výsledky měření. V těchto 

výsledcích nalezneme výsledný graf z kaţdého měření a hodnoty dosaţené v kaţdém 

měření. Za výsledky kaţdého vzorku je uveden dílčí závěr pro jednotlivý vzorek. 
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Rešerše 

 Před samotným začátkem je nutné najít a nastudovat si podrobně literaturu, která se 

váţe k diplomové práci. Pro mou práci jsem hledal publikace, které se zabývaly především 

výbuchem a výbuchem prachu. Zahraniční literaturu jsem čerpal zejména z doporučené 

literatury od vedoucího mojí diplomové práce. Ostatní zdroje jako normy a internetové 

příspěvky jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. 

 Pro přístup k těmto publikacím, jsem vyuţíval fakultní knihovnu, kde je moţnost 

zapůjčení těchto publikací a je zde také moţnost nahlédnutí do českých norem. 

 

Česká literatura 

DAMEC, Jaroslav. EDICE SPBI SPEKTRUM 8.: Protivýbuchová prevence. Dotisk 1. 

vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 188 s. ISBN 80-

86111-21-0. 

 První část publikace se zabývá zejména základními poznatky výbuchu, ovlivněním 

průběhu výbuchu, mezí výbušnosti a také výbuchovou charakteristikou a výbuchovou 

křivkou. V další části se autor zaměřil na moţnosti vzniku výbušných směsí, její nebezpečí 

a také iniciační zdroje. Poslední část publikace je zaměřena na primární a sekundární 

protivýbuchovou ochranu, ale také v ní nalezneme informace o odlehčení a potlačení 

výbuchu. 

 

Zahraniční literatura 

BARTON, John. Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn 

(Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5. 

 V první části knihy jsou uvedeny poznatky a charakteristiky výbuchu. Druhá část 

knihy se zabývá především zdroji iniciace a uvádí jejich příklady. V poslední 

nejrozsáhlejší části se autor zabývá zejména inertizací, potlačením a odlehčením výbuchu. 
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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. 

 Tato nejobsáhlejší publikace je zaměřena pouze na výbuchy prachu. V úvodu je 

popsán výbuch, iniciační zdroje a faktory, které ovlivňují výbuch. V publikaci je také 

vypsána řada nehod, které byly způsobeny výbuchem prachu. V další části jsou popsány 

fyzikální síly, které působí mezi částicemi prachu a dále i šíření plamenu v oblaku prachu.  

Další část je věnována odlehčovacím otvorům a v poslední části můţeme najít tabulky 

s naměřenými hodnotami výbušnosti prachů. 
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1 Základní pojmy a definice 

Prach 

 Částice o velikosti menší neţ 0,5 mm, které mohou být volně unášeny větrem nebo 

být usazeny. [2] 

 

Výbušná směs prachu se vzduchem 

 Směs prachu se vzduchem, která po iniciaci šíří hoření do zbylé části 

nespotřebované směsi. [2] 

 

Výbuch 

 Rozkladná reakce nebo náhlá oxidace, pro kterou je příznačný vzrůst teploty, tlaku 

nebo obou veličin současně. [2] 

 

Dolní mez výbušnosti 

 Dolní mez rozsahu výbušnosti. [2] 

 

Horní mez výbušnosti 

 Horní mez rozsahu výbušnosti. [2] 

 

Mezní koncentrace kyslíku 

 Nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, při 

níţ nedojde k výbuchu. [2] 

 

Výbuchový tlak 

 Tlak, který vznikne při výbuchu výbušné atmosféry. [2] 

 

Počáteční tlak 

 Tlak v okamţiku iniciace. [2] 
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Počáteční teplota 

 Teplota v okamţiku iniciace. [2] 

 

Jiskrový výboj 

 Elektrický výboj, který proběhne mezi dvěma elektrodami s rozdílným 

potenciálem. Výboj překoná mezeru mezi vodiči ve formě jednoho ionizačního kanálu. [4] 

 

Vznícení 

 Šíření nepřerušovaného plamene od místa jiskrového vzniku. [4] 

 

Doba zpoždění vznícení 

 Doba, která uběhne od začátku rozvíření prachového vzorku aţ do okamţiku 

jiskrového výboje. [4] 

 

Minimální iniciační energie 

 Minimální iniciační energie směsi vzduchu a prachu je definována jako nejniţší 

hodnota energie, která je schopna iniciovat výbušné směsi prachu se vzduchem. Tato 

hodnota je velice důleţitá pro eliminaci zdroje iniciace s ohledem na bezpečnost. Hodnotu 

minimální iniciační energie nelze definovat jako univerzální, protoţe hodnota závisí jak na 

fyzikálních a chemických vlastnostech prachu, tak i na pouţitých zkušebních zařízeních. 

Minimální iniciační energie se obvykle uvádí jako dvojice hodnot. Niţší hodnota udává 

energii, pod kterou uţ prach nebude schopen iniciace. Vyšší hodnota udává energii, při 

které bude prach ještě moţno iniciovat. [1] 
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2 Historie zkoumání výbušnosti prachu za pomoci elektrické jiskry 

 Vědci Holtzwart a von Meyer byli pravděpodobně první vědci, kteří prokázali, ţe 

prachová mračna mohou být iniciována elektrickými jiskrami. Studovali výbušnost prachu 

hnědého uhlí v malé skleněné nádobě o kapacitě 50 cm
3
, vybavené dvěma platinovými 

elektrodami, mezi kterými mohla přeskočit elektrická jiskra. O několik let později 

Stockmeier, který zkoumal různé faktory, které ovlivňují míru oxidace hliníkového prachu, 

prokázal, ţe tento hliníkový prach při protřepání ve skleněné láhvi, byl schopen iniciace 

v přítomnosti elektrické jiskry. Od zveřejnění těchto průkopnických prací, bylo 

publikováno velké mnoţství literatury o iniciaci rozvířeného prachu. Ve skutečnosti tím 

vědci potvrdili, ţe iniciace oblaku prachu elektrickou jiskrou je reálná moţnost a příčina 

mnoha závaţných explozí prachu v dolech a průmyslových provozech. [3] 

 

2.1 Havárie 

Nádraží St. Joseph, Missouri, duben 1980 

 Výbuch, ke kterému došlo v polovině dne, zabil jednoho člověka a zranil 4 osoby. 

Hmotné škody byly odhadnuty na 2 milióny amerických dolarů. Výbuch pravděpodobně 

nastal v oblaku prachu v silu, které bylo pouţíváno pro příjem a dodávku obilí. 

Pravděpodobný zdroj iniciace byla elektrická jiskra, mezi elektrickými vodiči indikátoru 

ve spodní části sila. Opakované plnění a vypouštění obilí mělo za následek vytaţení 

indikátoru ze zdi a došlo ke vzniku elektrické jiskry mezi obnaţenými dráty. Většina ze 

střechy sila byla vyhozena do povětří. Prasknutí sila způsobilo selhání vnější stěny, coţ 

způsobilo trhliny jak v betonových částech sila, tak i v ocelových výztuţích. Velká část 

betonu, který byl roztrhán na menší části, byla vymrštěna aţ sto metrů od sila. [3] 

 

Nádraží St. Paul, Minnesota, 10. 06. 1980 

 K explozi došlo těsně před obědem. Nedošlo k ţádnému úmrtí, ale 13 osob bylo 

zraněno. Hmotné škody byly odhadnuty na 0,3 miliónů amerických dolarů. 

Pravděpodobnou příčinou výbuchu, bylo elektrické jiskření, kdyţ elektrikář opravoval 

elektrické zařízení kamiónu, ze kterého bylo vykládáno obilí. [3] 
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3 Výbušnost hořlavých prachů 

 Výbuch hořlavého prachu můţe nastat v souvislosti s celou řadou průmyslových 

procesů. Hořlavý prach v těchto procesech zastává pozici suroviny, meziproduktu nebo 

odpadu. Výbušné směsi prachu se vzduchem mohou vznikat při mletí, drcení, prosévání, 

manipulaci nebo při dopravě.  

Ke vzniku výbuchu je potřeba splnit tyto tři podmínky: 

 přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti, 

 přítomnost oxidačního prostředku v dostatečném mnoţství pro průběh 

výbuchového děje, 

 přítomnost iniciačního zdroje. [18] 

 

 

 

Obrázek 1 – Podmínky vzniku výbuchu [18] 

 

3.1 Vliv zrnitosti prachu na minimální iniciační energii 

 Na Obrázku 2 můţeme pozorovat závislost nárůstu MIE na velikosti částic pro tři 

prachy a to polyetylen, hliníkový prášek a optický zjasňovač. V roce 1979 vědci Kalkert a 

Schecker vyvinuli teorii, ţe je MIE úměrná třetí mocnině průměru částic, jak je znázorněno 

na Obrázku 2 ve vztahu k polyethylenu. [3] 
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Obrázek 2 – Vliv zrnitosti prachu na MIE [3] 

 

3.2 Průběh výbuchu prachu 

 Proces výbuchu je extrémně rychlý děj, ale je moţné jeho průběh rozdělit do 

několika částí.  

 

Obrázek 3 – Výbuchová křivka [10] 
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 Na Obrázku 3 můţeme sledovat výbuch dvou prachů. Při porovnání obou grafů 

můţeme konstatovat, ţe u ţlutého grafu došlo k vyššímu nárůstu tlaku za stejný časový 

úsek. Je to dáno tím, ţe ţlutý graf reprezentuje výbuch, který měl razantnější průběh neţ 

červený graf. Na ţlutém grafu můţeme popsat jednotlivé fáze výbuchu. 

A – Iniciace 

 V bodě A dochází k iniciaci prachovzduchové směsi, kdy iniciační zdroj vyvine 

energii, které je rovna nebo vyšší minimální iniciační energii daného prachu. V této 

počáteční fází dochází k velmi pomalému nárůstu tlaku a hoření. 

A – B – Komprese 

 V této fázi se začíná plamen šířit lavinovitě všemi směry. Atmosféra je ohřívána a 

stlačována, protoţe spaliny výbuchu mají větší objem neţ původní atmosféra. Tato fáze je 

velice důleţitá v praxi pro fungování ochranných systémů, protoţe v této fázi by měly 

systémy zaznamenat výbuch a začít proti němu působit. 

B – Počátek hoření celé směsi 

 V této fázi nastává tzv. hlavní fáze výbuchu, kdy je atmosféra velmi zahřátá a 

zhuštěná a dochází k velmi rychlému šíření výbuchu mezi částicemi. Ochranné systémy 

v této fází vnášejí hasiva na potlačení výbuchu a dochází k otevírání systémů na odlehčení 

výbuchu. 

B – C – Hlavní fáze výbuchu 

 Zde nastává samotný výbuch, který trvá desítky aţ stovky milisekund. Pokud není 

zařízení chráněno ochrannými systémy nebo není konstruováno jako odolné výbuchovému 

tlaku, tak dochází k destrukci zařízení a vzniku trhlin. 

C – Dosažení maximálního výbuchového tlaku 

 V poslední fázi dosáhne výbuchový tlak svého maxima a za tímto bodem dochází 

k jeho poklesu (uvolnění trhlinami) a ochlazování částic, které se podílely na výbuchu. 

V některých případech můţe nastat situace, kdy vlivem ochlazení spalin dojde k implozi 

zařízení, které se zhroutí dovnitř. [11] 
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3.3 Výbušná atmosféra 

 Výbušná atmosféra vznikne, pokud dojde ke smísení hořlavých látek ve formě 

plynu, páry nebo prachu se vzduchem a následuje iniciace. Vzniklý jev se nazývá výbuch 

neboli exploze.  

Typy výbušných atmosfér: 

 prachovzduchové směsi, 

 plynné atmosféry, 

 páry hořlavých kapalin se vzduchem, 

 aerosoly a mlhy kapalin, 

 hybridní směsi. 

 

3.3.1 Prachovzduchové směsi 

 Vznikají rozptýlením jednoho nebo i více druhů hořlavých prachů ve vzduchu. Za 

prachovzduchovou výbušnou směs nemůţeme označit směs vzduchu a nevýbušného 

prachu. Můţeme se ale setkat s prachy, které jsou v usazeném stavu nehořlavé, ale po 

rozvíření tvoří prachovzduchovou výbušnou směs. Jsou to například kovové prachy 

(hliník, zinek, hořčík atd.).  

 Existuje velká řada látek, které tvoří se vzduchem výbušnou směs. V praxi to 

znamená, ţe výbušné prachy převládají nad nevýbušnými. Mezi nevýbušné prachy řadíme 

pouze anorganické nerosty, které nehoří.  

Mezi výbušné prachy můžeme zařadit: 

 hořlavé nerosty – fosilní paliva (hnědé a černé uhlí, rašelina), 

 biomasu, 

 organické prachy (obilniny, cukr, kostní a masové moučky, krmné směsi atd.), 

 deriváty ropy (plasty, farmaceutika), 

 kovové prachy (hliník, hořčík, zinek a jejich slitiny, ţelezo, ocel), 

 chemické látky (síra, uhlík, pryskyřice), 

 ostatní (sklo, toner, barviva atd.). [21] 
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3.3.2 Hybridní směs 

 Jako hybridní směs lze označit i směs prachu, vzduchu a hořlavého plynu. Plyn 

bude mít ve směsi zejména vliv na minimální iniciační energii, protoţe bude stačit velmi 

malé mnoţství iniciační energie, které zaţehne plyn a ten následně iniciuje celou směs. 

[21] 

 

3.4 Výbuchové a požárně - technické charakteristiky prachů 

 

3.4.1 Minimální výbušná koncentrace – CMIN 

 Minimální výbušná koncentrace (spodní mez výbušnosti) udává koncentraci látky 

v gramech na metr krychlový, které je potřeba dosáhnout, aby látka bylo schopna po 

rozvíření iniciovat. Pokud není dosaţeno minimální výbušné koncentrace, látka není 

schopná iniciace z důvodu nedostatku látky k šíření hoření. 

 Této koncentrace se převáţně dosahuje ve vnitřních prostorách technologie. Ve 

vnějších prostorách technologie by se tato koncentrace jevila jako hustá mlha. Obvyklé 

hodnoty minimální výbušné koncentrace se pohybují v rozmezí desítek, výjimečně stovek 

gramů na metr krychlový. 

 Opakem minimální výbušné koncentrace je maximální výbušná koncentrace (horní 

mez výbušnosti), která nám udává koncentraci látky se vzduchem, při jejichţ dosaţení uţ 

není směs schopna iniciace, protoţe v ní není dostatek vzduchu k hoření. Maximální 

výbušné koncentrace nabývají hodnot kilogramů na metr krychlový. Zhruba mezi horní 

mezí výbušnosti a spodní mezí výbušnosti se ve středu nachází pásmo tzv. optimální 

koncentrace. Pokud je směs v optimální koncentraci, k její iniciaci je zapotřebí nejméně 

energie. [22] 

 

3.4.2 Minimální iniciační energie – EMIN 

 Minimální iniciační energie je nejmenší hodnota energie dodaná iniciačním 

zdrojem pro iniciování směsi. Při niţší hodnotě energie nedojde k iniciaci. Hodnoty 

minimální iniciační energie u prachů se pohybují od jednotek mJ aţ po desítky J. Z tohoto 

je moţné vyčíst, ţe některé prachy mohou být iniciovány statickou elektřinou nebo 
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mechanickou jiskrou, ale jiné prachy je obtíţně iniciovat i pomocí silného iniciačního 

zdroje. 

 

3.4.3 Maximální výbuchový tlak - PMAX 

 S maximálním výbuchovým tlakem se setkáváme při výbuchu směsi, kdy je 

hodnota tlaku nejvyšší. Rozmezí výbuchového tlaku se pohybuje v rozmezí od 3 do 10 bar, 

výjimečně do 12 bar. Výbuchový tlak je závislý na dvou faktorech. Na objemu výbušné 

atmosféry a její koncentraci. Při optimální koncentraci směsi je výbuchový tlak nejvyšší.  

 

3.4.4 Konstanta rychlosti nárůstu tlaku v objemu 1 m
3
 – KST 

 V předešlém odstavci bylo zmíněno, ţe maximální výbuchový tlak závisí na 

objemu a koncentraci, proto byla stanovena pro kaţdou látku konstanta, která popisuje 

rychlost nárůstu tlaku za konstantních podmínek, tedy v objemu 1 m
3
.  

Podle KST dělíme prachy do tříd: 

 St 1 – KST 0 - 199 bar*m/s  

 St 2 – KST 200 - 299 bar*m/s  

 St 3 – KST více neţ 300 bar*m/s 

 

3.4.5 Teplota vznícení rozvířeného prachu – TROZ 

 Jedná se o teplotu, kterou musí dosáhnout prostor, aby došlo k iniciaci rozvířeného 

prachu. S touto teplotou se pracuje při určování maximální teploty prostoru zařízení, která 

se můţe vyskytnout uvnitř technologie s výbušnou prachovzduchovou směsí. Nejčastěji 

bývá teplota vznícení většiny prachů v rozmezí od 350 °C do 700 °C, v ojedinělých 

případech můţe být niţší neţ 300 °C. [22] 

 

3.4.6 Teplota žhnutí usazeného prachu – TVRS 

 Za teplotu ţhnutí usazeného prachu můţeme určit nejmenší teplotu horkého 

povrchu, který zapříčiní ţhnutí prachu v normou definované vrstvě (ČSN EN 50281 – 2 – 
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1 metoda A). Při dosaţení teploty ţhnutí, bude prach samostatně ţhnout a teplota se bude 

zvyšovat i bez dalšího působení iniciačního zdroje. 

 

3.4.7 Limitní obsah kyslíku – LOC 

 Limitní obsah kyslíku je hraniční mez obsahu kyslíku ve výbušné atmosféře, kdy je 

atmosféra ještě schopná iniciace.   

 

3.4.8 Teplota samovznícení 

 Tento parametr je důleţitý pouze u látek, které mají tendenci samovznícení. 

Nejčastěji se s tímto jevem setkáváme zejména u organických prachů. [22] 

 

3.5 Faktory ovlivňující průběh výbuchu 

 Průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry můţe ovlivnit celá řada 

faktorů. Zde jsou faktory uvedeny a podrobně popsány. 

 

3.5.1 Velikost objemu a tvar nádoby 

 Rozlišujeme dva typy nádob a to kubické nebo podlouhlé. Délka kubické nádoby je 

menší nebo rovna dvěma průměrům d : l ≤ 2*d. Se zvyšujícím se objemem nádoby klesá 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Tato závislost je vyjádřena tzv. kubickým zákonem:  

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)max * V

1/3
 = konst. = KG, resp. KSt 

kde 

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

 nebo v bar*s
-1

, 

V  objem nádoby v m
3
, 

KG, KSt kubická konstanta pro plyny resp. pro prachy v MPa*m*s
-1

 nebo v bar*s
-1

. 

 Kubická konstanta vyjadřuje brizanci směsi nezávisle na objemu. Kubický zákon 

není platný u podlouhlých nádob a u potrubí. Maximální výbuchové parametry se zvětšují 

s rostoucí délkou nádoby. [2] 
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3.5.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

 Se zvyšujícím se počátečním tlakem se zvyšují maximální výbuchové parametry. 

Důvodem je zvětšení mnoţství směsi o optimální koncentraci. Sníţení počátečního tlaku 

působí opačný způsobem, takţe se výbuchové parametry sniţují.  

 

3.5.3 Počáteční teplota  

 Pokud dojde ke zvýšení počáteční teploty, tak se zároveň zvýší maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku.  

 

3.5.4 Iniciační energie  

 S vyšší hodnotou počáteční iniciační energie se zvyšuju především rychlost 

narůstání výbuchového tlaku. Kdyţ je iniciační energie příliš nízká, některé směsi nelze 

iniciovat. Při zkouškách vlastností směsí se pouţívá standardní energie pro plyny a páry 10 

J a pro prachy 10 kJ. 

 

3.5.5 Turbulence směsi 

 Maximální výbuchové parametry, především maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku se zvyšují s rostoucí turbulencí v okamţiku iniciace.  

 

3.5.6 Spojené nádoby 

 Pokud jsou nádoby spojené, můţe nastat situace, kdy se výbuch přenese z jedné 

nádoby do druhé. Po iniciaci v první nádobě hoří směs laminárním plamenem. Plamen 

postupuje do spojovacího potrubí, kde dochází ke zvýšení rychlosti šíření čela plamene a 

plamen se stává turbulentní. Čerstvá směs je před postupujícím plamen stlačována. Kdyţ 

plamen vstupuje do druhé nádoby, tak je směs silně turbulentní a dochází k rychlému 

hoření a narůstání tlaku, který je doprovázen tlakovými kmity. [2] 
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3.5.7 Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

 Při zvýšení obsahu kyslíku dochází ke zvýšení výbuchových parametrů. Horní mez 

výbušnosti se rapidně zvyšuje, ale spodní mez zůstává neovlivněna. Zvyšují se také 

maximální výbuchové parametry, protoţe dochází ke zvýšení teploty plamene v důsledku 

většího mnoţství reagující látky. 

 Opačná situace nastane při sníţení obsahu kyslíku. Pokud nastane pokles obsahu 

kyslíku pod tzv. limitní obsah, nemůţe dojít k výbuchu. 

 

3.5.8 Vliv velikosti částic u prachu 

 Se sniţující se velikosti částic, se maximální výbuchové parametry zvyšují. Většina 

prachů se při střední velikosti částic větších neţ 0,4 mm nedá iniciovat pomocí standardní 

energie, ale po přidání 5 - 10 hmot. % jemných částic o velikost zrna okolo 0,040 mm, se 

směs stává opět výbušnou. Je důleţité si uvědomit, ţe manipulací s prachem dochází 

k otěru větších částic a vznikají částice menší. 

 S rostoucí velikosti částic se sniţuje velikost tzv. měrného povrchu. Stupeň 

rozmělnění pevné látky sniţuje teplotu vznícení a díky tomu látka, která je v kompaktním 

stavu nehořlavá, v podobě prachu hoří a vybuchuje. Toto ovšem neplatí pro čistě 

anorganické látky. Vliv velikosti částic a tedy i měrný povrch (Obrázek 4) působí jako 

významný činitel i proto, ţe přenos tepla z reakční zóny na hořlavou látku i následující 

povrchové reakce s oxidačním prostředkem jsou závislé na velikosti povrchu částeček. [2] 

 

Obrázek 4 – Znázornění závislosti měrného povrchu na velikosti částic [3] 
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3.5.9 Vytváření hybridních směsí 

 V situaci, kdy dojde k přidání hořlavého plynu nebo páry hořlavých kapalin do 

prachovzduchové směsi, se zvyšují maximální výbuchové parametry směsi. Hybridní 

směsi jsou velice nebezpečné, protoţe výbuch můţe nastat jiţ při malém mnoţství 

hořlavého plynu i hořlavého prachu. 

 

3.5.10 Potrubí 

 Průběh výbuchu v potrubí závisí na jeho konstrukci. V potrubí, kde je délka 

mnohem větší neţ průměr, je průběh výbuchu odlišný neţ v kubické nádobě. Řada faktorů 

ovlivňuje rychlost šíření čela plamene. Tyto faktory jsou především délka a průměr 

potrubí, umístění iniciačního zdroje, stav pohybu směsi, druh směsi, překáţky v potrubí a 

uzavření potrubí.  

 V případě, ţe je potrubí uzavřeno na jednom konci, tak bude rozdíl v mechanizmu 

šíření čela plamene, podle toho, jestli bude směs iniciována na otevřeném konci nebo na 

zavřeném konci potrubí. [2, 23] 

 

3.6 Ovlivnění mezí výbušnosti 

 Meze výbušnosti slouţí v praxi zejména k určení prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Reálné pracovní podmínky se mnohdy liší od laboratorních a je tedy nezbytné znát vlivy, 

které mohou meze výbušnosti ovlivnit.  

 

3.6.1 Velikost iniciační energie – Ei 

 Čím větší iniciační energii dodá iniciační zdroj, tím více se rozsah výbušnosti 

rozšiřuje. Především horní mez výbušnosti se posouvá k vyšším hodnotám. Meze 

výbušnosti se určují při pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a iniciační energii, která je 

určena u prachů Ei = 10 kJ. [2] 
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3.6.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace –  Ppoč 

 S nárůstem počátečního tlaku dochází ke zvyšování horní meze výbušnosti. 

Narůstající počáteční tlak má na dolní mez výbušnosti pouze malý vliv, takţe se dolní mez 

sniţuje velmi nepatrně. Naopak s klesajícím tlakem můţeme pozorovat zúţení mezí 

výbušnosti. Při podtlaku nedojde vůbec k iniciaci, takţe podtlak můţeme vyuţít jako 

protivýbuchové opatření. 

 

3.6.3 Počáteční teplota 

 Meze výbušnosti se s rostoucí počáteční hodnotou rozšiřují. Dochází ke sniţování 

dolní meze a zvyšování horní meze výbušnosti. Závislost je lineární. 

 

3.6.4 Vlhkost 

 Relativní vlhkost má nepatrný vliv na meze výbušnosti směsi plynu se vzduchem. 

Největšího rozsahu výbušnosti dosahuje suchá směs. V případě prachů ovlivní vlhkost 

zejména spodní mez výbušnosti, která se zvyšuje. Pokud je dosaţeno vlhkosti nad 20 hmot. 

% je prach jiţ nevýbušný.  

 

3.6.5 Obsah kyslíku 

 Se zvyšujícím se obsahem kyslíku, dochází k výraznému zvýšení horní meze 

výbušnosti. Je tomu tak proto, ţe na horní mezi výbušnosti je jiţ nedostatek kyslíku. Obsah 

kyslíku neovlivní spodní mez výbušnosti. 

 

3.6.6 Vytváření hybridní směsi 

 Pokud se dostane do výbušné směsi prachu jiţ malé mnoţství hořlavého plynu nebo 

páry hořlavé kapaliny, tak se velmi sníţí dolní mez výbušnosti. Výbuch můţe nastat, i 

kdyţ není dosaţeno dolní meze výbušnosti prachovzduchové ani plynovzduchové směsi. 

Prachy, které nejsou za běţných podmínek výbušné, se tak po příměsi plynu stávají 

výbušnými. [2] 
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3.7 Iniciační zdroje 

 Iniciační zdroje dodávají energii, která je zapotřebí k aktivaci výbušného nebo 

hořlavého systému. 

 

3.7.1 Plamen 

 Teploty plamene zpravidla dosahují 700 – 1500 °C, ale mohou dosáhnout i přes 

3000 °C. Při hoření se vytváří spaliny, které obsahují horké plyny a při nedokonalém 

spalování také tuhé ţhnoucí částice. Iniciačním zdrojem můţe být samotný plamen, ale 

také horké spaliny. I velmi malý plamen je účinný iniciační zdroj, který je schopen 

iniciovat prakticky všechny hořlavé látky. 

 

3.7.2 Plamen při svařování a řezání 

 Ke svařování a řezání kovů je nutné mít zdroj s velkými tepelnými výkony a 

vysokými teplotami. Proto se pouţívají speciální hořáky pro spalování směsí hořlavého 

plynu s kyslíkem, kdy plamen dosahuje teploty 3000 – 3200 °C. Při svařování a řezání 

kovů se vytvářejí tzv. svařovací perly, coţ jsou trsy jisker, které jsou účinné iniciační 

zdroje. Tyto jiskry ohroţují okolí, a proto je nutné odstranit z okruhu 10 metrů všechny 

hořlavé látky. Na pracovištích, kde je velký výskyt hořlavých prachů je potřeba uklidit 

prach v místě svařování, ale také v místě nad svařováním, protoţe je zde moţnost rozvíření 

prachu a následná iniciace. [2] 

 

3.7.3 Jiskry z topenišť a motorů 

 Jiskra vzniká při nedokonalém spalování paliva nebo mechanickým únosem částic. 

Jsou to pevné ţhnoucí částice, jejichţ teplota je dostatečně vysoká, aby způsobila zapálení 

téměř všech hořlavých látek. Jiskry mají velmi malou hmotnost, nízký obsah energie a 

dokáţou vznítit pouze některé plynovzduchové směsi, usazený prach či vláknité materiály. 

Mezi nejčastější příčiny vzniku jiskry při práci topeniště můţeme zařadit: konstrukční 

nedostatky topeniště, pouţití náhradního paliva, nadměrná dodávka paliva, neúplné spálení 

paliva v důsledku malého mnoţství vzduchu, nedodrţení termínů čištění pecí a komínů. 



- 19 - 
 

Nejčastější příčiny vzniku jiskry v motorech je nesprávně seřízený přívod paliva, 

přetěţování motoru a nesprávné seřízené zapalování. 

 

3.7.4 Tepelný projev mechanické energie 

 

3.7.5 Mechanické jiskry 

 Mechanické jiskry řadíme mezi tzv. vnější iniciační zdroje. Pojem náraz můţeme 

vysvětlit tak, ţe dvě tělesa, která se pohybují, do sebe narazí a při nárazu si předají svou 

kinetickou energii. Náraz ve směru normály je bez tření. Ve většině případů nedochází 

k nárazu ve směru normály a tak se poměrná část kinetické energie spotřebuje na tření a 

přemění se na teplo. Tření nastává, kdyţ jsou dvě tělesa k sobě přitlačována a zároveň se 

navzájem pohybují ve směru rovnoběţném s rovinou jejich styku.  

 

3.7.6 Ocelové jiskry vzniklé třením nebo rázem 

 K vytvoření jiskry je zapotřebí malá mechanická energie. Jiskry z oceli mohou 

vzniknout vykřesáním nekovovým materiálem nebo tvrdším kovem. Pokud ocelové jiskry 

nehoří, ale mají pouze takovou teplotu, ţe svítí, tak nejsou schopny iniciovat ani velmi 

reaktivní směs acetylénu nebo vodíku se vzduchem. Jestliţe ocelové jiskry hoří, jsou jiţ 

velmi nebezpečným iniciačním zdrojem.  

 Jiskry, které se nepohybují, jsou mnohem nebezpečnější neţ jiskry, které letí. Po 

dopadu totiţ jiskra pomaleji ochlazuje prostředí a to napomáhá ke vzniku příznivějších 

podmínek pro vznícení. Jiskra při dopadu například do vláknitých materiálů můţe vyvolat 

ohnisko tlení nebo v usazeném prachu to můţe být ohnisko ţhnutí, které můţe být 

iniciačním zdrojem výbušných směsí. 

 Jiskry s vyšší energií, které mají velkou schopnost zapálit, vznikají při velkých 

rázech tvrdé oceli o tvrdou ocel a u třecích kotoučů. Tyto jiskry mohou vzniknout i při 

malých rázech o zrezivělou ocel, kdy jsou v místě nárazu stopy hliníku nebo hořčíku. [2] 
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3.7.7 Zahřívání při tření těles 

 Tření nastává tam, kde se po sobě pohybují dvě tělesa. K zahřívání třecích ploch 

dochází přeměnou třecího výkonu na teplo. Nejčastěji se s tímto jevem setkáváme u třecích 

spojek, kluzných loţisek, brzd, řemenových převodů apod.  

 

3.7.8 Ohřev kompresním teplem, rázovou vlnou a při výtoku plynů 

 K iniciaci výbušných směsí a usazeného prachu můţe dojít v důsledku adiabatické 

komprese a rázové vlny, v důsledku vývinu vysoké teploty. Nárůst teploty závisí na 

tlakovém poměru a nikoliv na rozdílu tlaků. 

 Vznik rázové vlny můţe nastat například náhlým únikem stlačených plynů 

z potrubí. Unikající plyn se šíří do oblasti s niţším tlakem nadzvukovou rychlostí. 

K vývinu vysokých teplot, které mohou způsobit iniciaci, dochází při změně směru 

v obloucích, kolenech potrubí, uzavíracích přírubách, uzavřených šoupátkách atd. 

 Jako velké nebezpečí můţeme označit proudění kyslíku pod přetlakem v potrubí, 

protoţe drobné unášené částečky jako např. rez, brusný prach nebo částečky oceli 

z povrchu, které v prostředí stlačeného kyslíku shoří a tím můţe dojít k iniciaci. Značně 

nebezpečné mohou být hlavně ventily, šoupátka kyslíkovodu, protoţe dochází ke zvýšení 

rychlosti proudění v důsledku otevírání a uzavírání. [2] 

 

3.7.9 Horké povrchy 

 Zahřátí horkých povrchů můţe být způsobeno tepelnou energií nebo tepelným 

projevem mechanické nebo jiné energie. Schopnost horkého povrchu iniciovat ve značné 

míře závisí na druhu a koncentraci výbušné směsi a také čím je vyšší teplota a větší plocha 

horkého povrchu, tím je tato schopnost vyšší. Faktory ovlivňující teplotu vznícení výbušné 

směsi jsou především velikost a tvar horkého tělesa, místní koncentrace v blízkosti 

horkého povrchu a zčásti materiál stěny.  

 Kromě obvyklých horkých povrchů v provozech můţeme také mezi horké povrchy 

zařadit například sušící boxy, povrchy zahřáté mechanickými projevy třením nebo 

třískovým obráběním (brzdy, třecí spojky, loţiska atd.). Nebezpečí iniciace nastává i 

v případech, kdy vnikne cizí těleso mezi otáčející se součásti v těsných otvorech, protoţe 
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jiţ po krátké době se vyvine vysoká povrchová teplota. Jako účinné preventivní opatření 

proti nebezpečnému ohřevu těles je v mnoha případech vhodné zvolit jiný typ materiálu. 

Alespoň jeden z povrchů by měl být z materiálu, který se při zahřátí nataví a tím pádem se 

dále nevyvíjí třecí teplo.  

 

3.7.10 Samovznícení 

 Reakce samovznícení probíhá velmi pomalu, kdy mnoţství tepla, které se uvolní za 

určitý čas je tak malé, ţe se stačí rozptýlit do okolí. Problém nastává, kdyţ teplo 

v důsledku vnějších vlivů není odváděno, ale drţí se v reakčním systému a tím se zvyšuje 

teplota systému. Nárůst teploty o pouhých 10 °C má za následek dvojnásobný nárůst 

reakční rychlosti. Neustále pokračující děj trvá aţ do dosaţení teploty vznícení. U 

samovznícení je velmi sloţité určit místo, odkud se bude rozšiřovat do celého systému. 

Obecně jsou to místa, kde dochází k nejlepší kumulaci tepla a koncentrace směsi se blíţí 

k optimálním podmínkám.  

 Jako látky se schopností samovznícení můţeme povaţovat takové látky, které se při 

výrobě, skladování nebo manipulaci samozahřívají, coţ můţe vést k samovznícení.  

 Pouze látky, které se vyznačují špatnou tepelnou vodivostí, mohou být 

samovznětlivé. Jako výjimku je však nutno uvést pyroforní látky, které mají dobrou 

tepelnou vodivost kompenzovanou vysokou reakční rychlostí. Látky s nejhorší tepelnou 

vodivostí jsou plyny a naopak látky s nejlepší tepelnou vodivostí jsou kovy.  

 Proces samovznícení ve výše uvedených systémech nezapočne na okraji, kde se 

reakční teplo odvádí do okolí nebo ve středu, kde je sníţen přívod vzduchu a odvod 

inertizujících spalin. Proces započne v místech mezi středem a okrajem, kde nastanou 

nejvhodnější podmínky pro průběh reakce. [2] 

Typické skupiny samovznětlivých látek: 

 oleje a tuky (rostlinné oleje obsahující nenasycené sloučeniny, nasycené minerální 

oleje atd.), 

 sulfidy ţeleza (FeS, FeS2, Fe2S3, vzniklé většinou korozí), 

 rostlinné produkty (seno, sláma, listí, slad, chmel, obilí, bílkoviny),  
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 uhlí a rašelina (k oxidaci dochází při normální teplotě, organické sloučeniny síry 

proces urychlují), 

 chemické látky (bílý fosfor, hliníkový prášek, karbidy alkalických kovů, sulfidy 

kovů, karbonyl ţeleza, dietyléter, atd.). 

 

3.7.11 Pyroforní látky  

 Látky, u kterých dochází k samovznícení při styku se vzduchem i ve velmi malém 

mnoţství. Pyrofornost pevných látek spočívá v rychle probíhající adsorpci a chemisorpci 

kyslíku, která je umoţněna krystalografickými vlastnostmi (poruchy mříţky, aktivní 

centra) a následnou chemickou reakcí, přičemţ všechny tři děje jsou exotermické. 

Typy látek reagujících pyroforně: 

 kovy s poruchou mříţky o velikosti částic pod určitou hodnotu (monokrystaly 

vismutu, sloučeniny niklu, jeţ byly radioaktivně ozářeny, sloučeniny ţeleza), 

 kovy a sloučeniny kovů, jeţ byly vyrobeny speciálními postupy, 

 kovy, jeţ jsou vyráběny práškovou metalurgií nebo elektrolyticky (uran, plutonium 

a thorium), 

 zinkové prachy znečištěné hliníkem nebo mědí, 

 prach manganu, wolframu, rubidia a cesia, 

 většina kovových sloučenin radioaktivních látek, 

 anorganické sloučeniny ţeleza a síry. 

 

3.7.12 Elektrotechnická zařízení 

 Jako elektrotechnická zařízení označujeme jednotlivé nebo vzájemně spojené 

provozní prostředky, které vyrábějí, přeměňují, skladují, rozdělují, přepravují, měří, řídí 

nebo spotřebovávají elektrickou energii. Uţ při malém napětí je nebezpečí vzniku 

elektrické jiskry nebo elektrického oblouku, popřípadě se mohou vytvářet horké povrchy. 

Nesmíme také zapomínat, ţe u elektrotechnických zařízení mohou také vznikat další 

iniciační zdroje jako například vývin mechanických jisker. [2]  
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3.7.13 Elektrické vyrovnávací proudy a katodová ochrana 

 V některých případech mohou v elektricky vodivých zařízeních trvale protékat 

vyrovnávací proudy: 

 jako zpětné proudy napájecích zařízení (nejčastěji poblíţ elektrických drah a 

velkých svařovacích zařízení), 

 v důsledku poruch a zkratu na elektrickém zařízení, 

 indukcí, 

 při blesku. 

 V případech, kdy jsou tato zařízení spojována, odpojována nebo přemosťována, se 

můţe vytvořit elektrická jiskra v důsledku rozdílů potenciálu, která můţe iniciovat výbušné 

směsi. K iniciaci dochází také kvůli ohřevu těchto cest proudu.  

 

3.7.14 Statická elektřina 

 Kdyţ při styku dvou látek je alespoň jedna z nich schopna elektrostaticky se 

nabíjet, tak při oddělování od sebe se můţe za určitých podmínek vytvořit elektrostatický 

náboj schopný iniciace. Obzvlášť náchylné na vznik elektrostatického náboje jsou 

izolovaně uloţené vodiče, které se snadno nabijí a při vybití náboje vznikají elektrostatické 

jiskry schopné iniciovat výbušné směsi. Elektrostatické výboje také vznikají na 

nevodivých materiálech (plastické hmoty apod.), kdy dochází k trsovým výbojům.  

 Pokud nastane iniciace směsi elektrickou kapacitní jiskrou, tak je to v důsledku 

dostatečného zahřátí výbušné směsi podél výbojové dráhy. Po zapálení směsi se šíří 

plamen lavinovitě do celého objemu výbušné směsi.  

 Iniciace je ovlivněna celou řadou vlivů. Především to je energie výboje a délka 

výbojové dráhy. Délka výbojové dráhy ovlivňuje nahromadění vyvinutého tepla, takţe na 

ní závisí, na jakou teplotu se ohřeje výbušná směs. Důleţité faktory, které mají vliv na 

délku výboje, jsou tvar a geometrické rozměry jiskřiště, které stanovují, v jaké vzdálenosti 

mezi elektrodami dojde k přeskočení jiskry. [2] 

Velikost energie je dána výrazem: 

E = 0,5 * C * U
2
 = 0,5 * Q * U  
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kde 

E energie v J, 

C elektrická kapacita objektu ve F, 

U potenciál na nabitém objektu ve V, 

Q náboj na objektu v C. 

 

Tabulka 1 – Maximální teoretická energie jiskry ½*C*U
2
 z různých typů elektricky                                                                           

         vodivých předmětů [3] 

Předmět Kapacita 

(pF) 

½*C*U
2
 (mJ) při různých napětích 

10 kV 20 kV 30 kV 

Šroub 1 0,05 0,2 0,45 

Příruba 10 0,5 2 4,5 

Lopata 20 1 4 9 

Malý kontejner 

(kyblík, 50 litrový 

barel) 

10 – 100 0,5 – 5 2 – 20 4,5 – 45 

Nálevka 10 – 100 0,5 – 5 2 – 20 4,5 – 45 

Barel (200 l) 100 – 300 5 – 15 20 – 60 45- 135 

Osoba 100 – 300 5 – 15 20 – 60 45 – 135 

Velké kontejnery, 

reakční nádoby 

100 – 1000 5 – 50 20 – 200 45 - 500 

Cisterna 1000 50 200 500 

 

3.7.15 Výboj blesku 

 Při výboji blesku se v ochranných vodičích vytvoří vysoké teploty a v blízkosti 

výboje blesku se vytváří vysoká indukovaná napětí a velké proudy, které jsou schopné 

iniciace. Samotný výboj blesku je schopný iniciovat výbušnou atmosféru. Velké riziko 

iniciace nastává, při výboji blesku do bleskosvodu, který se následně silně ohřeje. 

V blízkosti úderu blesku a okolí se mohou projevit jiskry a sršení ohně.  
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3.7.16 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny o frekvenci 10
4
 až 3.10

12
 Hz resp. o 

 délce vlny 30 km až 0,1 mm 

 S tímto elektromagnetickým vlnění se setkáváme zejména na přístrojích, které 

vyuţívají vysokofrekvenční elektrickou energii (vysílače, průmyslová nebo medicínská 

zařízení apod.) V poli, ve kterém působí elektromagnetické vlnění, působí všechny vodivé 

části jako antény, které mohou při dostatečné síle pole a velikosti antény iniciovat výbušné 

směsi. Iniciace můţe nastat například, kdyţ se přijímací drát rozţhaví nebo při přerušení 

styku s vodivými součástmi vyvolá jiskření. 

 

3.7.17 Elektromagnetické vlny v rozsahu frekvencí 3.10
11

 až 3.10
15

 Hz, tj. vlnových 

 délek od 1000 do 0,1 µm 

 K iniciaci výbušné směsi slunečním zářením můţe dojít zaostřením paprsků 

například dutým zrcadlem, naplněnou láhví apod. Při vytvoření bleskového světla mohou 

částice prachu absorbovat sálání, coţ můţe vést k iniciaci výbušné směsi nebo k vytvoření 

loţisek ţhnutí usazeného prachu. Laserové záření pokud má dostatečně hustou energii je 

schopno iniciovat výbušné směsi. Pokud by došlo k soustředění paprsků čočkou, teploty 

v ohnisku mohou dosahovat teplot vyšších neţ 1000 °C.  

 

3.7.18 Ionizační záření 

 Mezi ionizační záření řadíme například ultrafialové záření, rentgenové záření, laser, 

radioaktivní látky, urychlovače nebo jaderné reaktory. Všechna tato záření mohou 

zapříčinit iniciaci výbušné směsi v důsledku absorbování energie. Absorbování energie 

můţe také nastat u samotného zdroje radioaktivního záření a teplota můţe překročit teplotu 

vznícení okolní výbušné atmosféry.  

 

3.7.19 Ultrazvuk 

 Velký podíl energie je zde absorbován tuhými nebo kapalnými látkami. Pokud na 

látku působí ultrazvuk, dochází v ní k vnitřnímu tření a ohřevu, coţ můţe v krajních 

případech vést k přesáhnutí teploty vznícení. [2] 
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4 Vybrané Vzorky 

 

4.1 Krmné kvasnice VITEX 

 Krmné kvasnice VITEX jsou produktem firmy Biocel Paskov a.s. Tyto kvasnice 

vznikají jako vedlejší produkt výroby buničiny. Vyrábějí se ze sulfitového výluhu, který 

získáme po vaření smrkového dřeva. Při výrobě kvasnice VITEX se vyuţívají minerální 

látky a cukry obsaţené ve dřevě.  Ţiviny čerpané z povařeného smrkového dřeva, vyuţívají 

kvasinky ke stavbě nových buněk. 

 Hlavním cílem při výrobě kvasnic je zachování mnoţství vitamínů, mikroprvků, 

makroprvků a ostatních biologických látek, které jsou vyuţity organismem zvířete. Výluh 

ze smrkového dřeva je bohatý na sacharidy, které kvasničné buňky takřka celé spotřebují 

pro svůj vlastní metabolismus a mnoţení. Látková přeměna kvasinek je posílená kapalnou 

kyselinou fosforečnou a plynným čpavkem. Důleţité při výrobě kvasnic je dodávka 

kyslíku, pro dýchání kvasnic a sledování pH. 

 Při nízkých teplotách jsou kvasnice zahuštěny a pasterizovány. V důsledku 

tepelných úprav kvasnic, dochází k uvolnění bílkovin, které se stávají lépe stravitelné. Při 

této úpravě, ale dochází ke ztrátě schopnosti kvasinek fermentovat. Kvalita produktu 

VITEX však není narušena. Výsledný extrakt je sušen při teplotách, které nemohou 

poškodit nebo zničit důleţité ţiviny. [10] 

 

Obrázek 5 – Krmné kvasnice 
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Tabulka 2 - Průměrné dlouhodobě sledované hodnoty v 1 kg kvasnic [10] 

Lyzin g 33,3 Tuk g 50,0 Mn mangan mg 60,0 

Metionin g 7,2 Cukry g 63,5 Zn zinek mg 100,0 

Met. + Cyst. g 12,2 Škrob g 169,0 Se selén mg 0,1 

Treonin g 25,5 BNLV g 335,0 Co kobalt mg 0,6 

Tryptofan g 5,3 Kys. linolová g 1,1 Karotény mg 0,2 

Arginin g 25,3 Kys. pantotenová mg 48,0 Vitamín B1 mg 10,2 

Fenylalanin g 21,3 Kys. listová mg 11,6 Vitamín B2 mg 34,0 

Izoleucin g 24,1 Ca vápník g 0,8 Vitamín B6 mg 14,0 

Valin g 28,4 P fosfor g 12,0 Vitamín B12 mg 0,05 

Glycin g 23,1 Na sodík g 2,0 Vitamín E mg 5,6 

Histidin g 11,6 K draslík g 13,7 PDIA g 154,0 

Leucin g 36,1 Cl chlór g 0,5 PDIN g 320,0 

Tyrozin g 15,5 Mg hořčík g 5,0 PDIE g 191,0 

ME prasata MJ 13,6 S síra g 4,0 Biotin mg 1,2 

ME drůbež MJ 11,0 Fe železo mg 71,0 Niacin mg 471,0 

ME skot MJ 11,0 Cu měď mg 10,0 Cholin mg 2800,0 

 

Deklarované jakostní znaky 

Dusíkaté látky  min. 440g/kg (běţně dosahováno 480 – 520 g) 

Vlhkost  max. 8%/kg 

Popel   max. 80g/kg [10] 

 

4.2 Pšeničná mouka hladká 

 Pšeničná mouka je produktem společnosti Mlýny J. Voţenílek, spol. s.r.o.  

K výrobě pšeničné mouky se pouţívá především odrůda pšenice seté. K výrobě tzv. 

semoliny – mouka s vyšším obsahem bílkovin, se pouţívá pšenice tvrdá. Mouku 

získáváme mletím vnitřní části obilného zrna a po namletí obsahuje také malý podíl 

otrubnatých částí.  



- 28 - 
 

 Poměrnou částí obsaţených sacharidů zaujímá škrob (70 – 80 % hmotnosti). U 

bílkovin jsou to především ty, které tvoří po spojení s vodou lepek. Obsah bílkovin 

v pšeničné mouce je 10 – 12 %, kdeţto u ţitné mouky je to 8 – 10 %. Mouka obsahuje 

přibliţně 14,5 % vody (nesmí překročit 15%). Mouka dále obsahuje 1 – 2 % tuku, 1 – 2 % 

vlákniny, která je tvořena celulózou a polysacharidy.  

 Důleţitou součástí mouky z výţivového hlediska jsou obsaţené minerální látky 

v rozmezí 0,4 – 1,8 %. Vyšších hodnot nabývá tmavší mouka (vysokovymletá), která 

obsahuje více otrubnatých částí. Obsaţené minerální látky jsou především fosfor, vápník, 

hořčík, síra, draslík a selen. Mouka kromě minerálů obsahuje také vitamíny B1 (thiamin), 

B2 (riboflavin), B3 (niacin) a B6 (pyridoxin) a také vitamín E (tokoferoly). 

 Sametové zbarvení dostává mouka díky převaţujícímu přirozenému barvivu beta – 

karoten (provitamín A). Ţitná mouka obsahuje chlorofyl, díky němuţ má šedozelený 

nádech a je tak moţné mouku od sebe odlišit. [12] 

 

Obrázek 6 – Mouka  
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Průměrné výživové hodnoty (ve 100 g výrobku) 

Bílkoviny  10,1 g 

Sacharidy  73, 2 g 

Tuky   1,2 g 

Fyzikálně chemické požadavky 

Vlhkost  nejvýše 15 % 

Popel v suš.  nejvýše 0,68 % 

Mokrý lepek v suš. nejméně 28 % 

Granulace  

propad 257 µm  nejméně 96 % 

propad 162 µm nejméně 75 %   

Číslo poklesu   nejméně 180 s [13] 

 

4.3 Bramborový škrob 

 Škrob je produktem společnosti Natura a.s. Mezi odrůdy brambor, které jsou 

vhodné pro výrobu škrobu, patří: polorané, rané, pozdní a polopozdní. Bramborový škrob 

se vyrábí izolací škrobových zrn od zbylých látek, které jsou obsaţeny v bramborové hlíze. 

Při této výrobě se škrob mechanicky tzv. vypere z otevřených buněk a dále je potřeba ho 

vyčistit pouţitím velkého mnoţství vody. [8] 

 

Obrázek 7 – Bramborový škrob  
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Průměrné výživové hodnoty (ve 100 g výrobku) 

Bílkoviny  0  g 

Sacharidy  79 g 

Tuky   0 g  

Fyzikálně chemické požadavky  

Obsah sušiny     nejméně 80 % 

Celkový obsah popela v sušině  nejvýše 0,5 % 

Obsah N – látek v sušině   nejvýše 0,15 % [14] 
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5 Použité přístroje k měření 

 

5.1 Sušící pec Binder FD 53 

 Sušící pec Binder FD 53 disponuje nucenou cirkulací vzduchu v komoře. 

Vestavěný mikroprocesorový regulátor umoţňuje regulaci teploty od + 5 °C nad teplotou 

okolí do  + 300 °C. Pec je také opatřena integrovaným časovačem, který je moţné nastavit 

od 0 do 99.59 hodin, případně lze nastavit trvalý provoz. Start pece je manuální, je zde 

však moţnost programovat rychlost nárůstu teploty a čas vypnutí. Doba potřebná 

k vytvoření poţadované teploty se zkracuje díky zabudovanému ventilátoru oběhu vzduchu 

v komoře. Ventilátor není moţné vypnout. [20] 

 

Obrázek 8 – Sušící pec Binder FD 53  

Technické údaje 

Vnější rozměry 

Šířka     635 mm 

Výška     620 mm 

Hloubka    575 mm 

Vnitřní rozměry 

Šířka     400 mm  
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Výška      400 mm 

Hloubka      330 mm 

Objem     53 litrů 

Maximální teplota   300 °C  

Teplotní odchylka 

- prostorová, při 150 °C (±°C) 2 °C 

- časová (±°C)    0,3 °C 

Doba vyhřátí na 150 °C   22 min [20] 

 

5.2 Sítovací stroj Retsch AS 200 basic 

 Přístroj pracuje na principu elektromagnetického pohonu (patent firmy RETSCH). 

Díky tomuto pohonu je pohyb prováděn třídimenzionálně a je tím zajištěno rovnoměrné 

rozprostření materiálu po celé ploše síta. Rozmezí amplitudy kmitů lze nastavit od 0 do 3 

mm. Maximální zatíţení stroje je 4 kg i se síty. Na přístroj můţeme upevnit maximálně 8 

sít výšky 50 mm nebo 16 sít s výškou 25 mm. Přístroj je schopen funkce s různými druhy 

sít a můţeme na něm provádět suché i mokré setí. [15] 

 

Obrázek 9 – Sítovací stroj Retsch AS 200 basic 
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Technické údaje 

Šířka     400 mm 

Výška     230 mm 

Hloubka    350 mm 

Maximální výška sady sít  450 mm 

Amplituda    0 – 3 mm 

Zobrazení času   1 – 60 min a trvalý provoz 

Maximální hmotnost sady sít  4 kg 

Rozsah měřítka    20 µm - 25 mm [16] 

 

5.3 Laboratorní váha KERN 440 – 35 N 

 

Obrázek 10 – Laboratorní váha KERN 440 – 35N  

Technické údaje 

Šířka     165 mm 

Výška     80 mm 

Hloubka    230 mm 

Rozměr váţící plochy (Ø)  10,5 cm 
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Rozsah váţení maximálně  400 g 

Rozlišení d    0,01 g 

Opakovatelnost   0,01 g 

Linearita     ± 0,03  

Citlivost na teplotu   66*10
-6

 °C [17] 

 

5.4 Odměrný válec 

 Kalibrovaná nádoba s výlevkou a šestihrannou patkou vyrobená ze skla. Obsahuje 

krouţkovou stupnici. Objem válce je 100 ml. 

 

Obrázek 11 – Odměrný válec  

 

5.5 Analytická síta 

 Rám síta a třídící médium jsou vyrobeny z nerezu. Uţitná výška síta je 50 mm. Síta 

jsou opatřena v místě styku rámu a třídícího média těsněním, které zabraňuje usazování 

částic ve spáře a jejich pozdější uvolnění do ostatních vsázek. Síta jsou vyrobena bez dutin, 

aby nedocházelo k zachycení vody při umývání a následnému vytečení při pouţívání. 

Velikost otvorů je v souladu s normami ISO 3310 a ISO 5223. [20] 

 Na Obrázku 12 je moţné pozorovat zvětšenou konfiguraci síta. 
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Obrázek 12 – Konfigurace síta [7] 

 

 

Obrázek 13 – Analytické síto Preciselekt  

 

5.6 Přístroj MIE–D 1.2 

Přístroj MIE–D 1.2 se skládá ze sedmi základních částí: 

 skleněná Hartmannova trubice s manipulační jednotkou, 

 vysokonapěťová jednotka, 

 systém pro rozviřování prachu, 

 elektronické a pneumatické řízení přístroje, 

 ovládací panel s dotykovým displejem, 

 přístrojová skříň. 
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 PC s nainstalovaným průvodcem experimentem 

 Iniciace prachu probíhá v Hartmannově trubici o objemu 1,2 litru, podle doporučení 

normy ČSN EN 13821. K rozvíření prachu na dně Hartmannovy trubice dochází 

působením proudu tlakového vzduchu z nádobky o objemu 50 ml, která je tlakována 

vzduchem na 700 kPa. Elektrostatický náboj je vytvářen na vysokonapěťové jednotce, 

která se skládá z vysokonapěťového zdroje, přepínače, elektrod, vybíjecího obvodu, 

vestavěných kondenzátorů a elektropneumatických ventilů.  

 Celý systém přístroje s výjimkou dotykového displeje je umístěn v přístrojové 

skříni, která je uzemněná. Chrání ji dvířka vyrobená z plexiskla, opatřena bezpečnostním 

snímačem polohy. Dvířka slouţí jako ochrana obsluhy a zároveň díky nim můţeme 

pozorovat, zda došlo k iniciaci či nikoliv.   

 Počítačový program MIE–D 1.2 slouţí jako průvodce experimentem a 

k vyhodnocení dat. [4] 

 

Obrázek 14 – Přístroj MIE–D 1.2  
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Elektrické obvody použité v zařízení 

Energie nižší než 10 mJ 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Zapalování vysokonapěťovým relé pomocí dvouelektrodového systému; U0 

je nabíjecí napětí, Up je napětí při výboji, C0 je nabíjecí kapacita, Cp je parazitní 

kapacita, L je indukčnost (dodatečná) a HVR je vysokonapěťové relé. [5] 

 Při velmi nízkých energiích má neodstranitelná kapacita elektrodové sestavy řádově 

stejnou velikost jako výbojový kondenzátor. Proto musí být parazitní kapacita udrţována 

konstantní a napětí na jiskře se musí vypočítat takto: 

Up = U0 * C0 / (C0 + Cp) 

Z toho lze vypočítat energii jiskry E podle rovnice: 

E = 0,5 * (C0 + Cp) * Up
2 
  

Energie vyšší než 10 mJ 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Zapalování pohybem elektrod pomocí dvouelektrodového systému; U0 je 

nabíjecí napětí, C0 je nabíjecí kapacita, L je indukčnost (dodatečná), ME je 

pohyblivá elektroda a CR je nabíjecí relé. [5] 
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 V tomto obvodu je pohyblivá elektroda v počáteční pozici a vzniklá mezera mezi 

elektrodami je tak široká, ţe nemůţe být nikdy dosaţeno průrazného napětí. Po zadání 

příkazu „ODPAL“ na displeji se pohyblivá elektroda za pomocí pneumatického systému 

rychle přesune do vzdálenosti 6 mm od druhé elektrody. Výboj je vytvořen o něco dříve, 

neţ elektroda dosáhne koncové polohy.  

Energii jiskry vypočítáme z rovnice: 

E = 0,5 * C0 * U0
2
  

kde 

E energie v J, 

C elektrická kapacita objektu ve F, 

U potenciál na nabitém objektu ve V. [5] 
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6 Příprava vzorků 

 

6.1 Sítová analýza 

 Sítovou analýzu jsem prováděl na přístroji Retsch AS 200 basic. Pro měření jsem 

zvolil zrnitosti 40; 63; 75; 90; 106, 125 µm. V případě kvasnic a škrobu, šlo sítování 

poměrně snadno a nenastal ţádný problém. Při sítování mouky se však ukázalo, ţe hlavně 

poslední dvě síta (40 a 63 µm) jsou příliš jemná a po hodině, kdy byl stroj zapnutý se 

nasítovalo velmi malé mnoţství vzorku (okolo jednoho gramu). Bylo tedy nutné proces 

zrychlit, protoţe by příprava tohoto vzorku byla časově velmi náročná.  

 Přešel jsem tedy k ručnímu sítování. Zvolené síto jsem vloţil do plechu, aby měl 

kde prosítovaný vzorek padat, a za pomocí štětce jsem přesíval vzorek.  

 

6.2 Sušení 

 Sušení jsem prováděl v sušící peci Binder FD 53. Pec jsem nastavil na 60 °C, 

vzorky jsem nasypal na plech a nechal je v peci přibliţně 24 hodin. Po této době byla 

hmotnost vzorku konstantní a vzorek byl povaţován za vysušený. Tento postup sušení 

jsem prováděl z důvodu, ţe fakulta nedisponuje zařízením pro určení vlhkosti prachového 

vzorku. Poté jsem vzorky přesypal a uzavřel do předem připravených PET láhví, které byly 

vyčištěny a řádně vysušeny. 

 Před vloţení vzorků do sušící pece jsem vzorky zváţil i s plechem, na který jsem je 

přesypal a po vysušení vzorků jsem je opětovně zváţil, abych mohl určit hmotností úbytek. 

Váha vzorku je tedy uváděna i s váhou plechu. 
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Tabulka 3 – Hmotností úbytek kvasnic po sušení 

Zrnitost 

(µm) 

Váha před sušením 

(g) 

Váha po sušení 

(g) Úbytek hmotnosti (%) 

< 40  1144 1122 1,92 

40 – 63 1178 1156 1,87 

63 – 75 1320 1293 2,05 

75 – 90 1243 1220 1,85 

90 – 106 1258 1233 1,99 

106 – 125  1228 1204 1,95 

   

Průměrný úbytek = 1,94 % 

Tabulka 4 – Hmotnostní úbytek škrobu po sušení 

Zrnitost 

(µm) 

Váha před sušením 

(g) 

Váha po sušení 

(g) Úbytek hmotnosti (%) 

< 40  1207 1128 6,55 

40 – 63 1188 1107 6,82 

63 – 75 1193 1113 6,71 

75 – 90 1256 1165 7,25 

90 – 106 1200 1116 7 

106 – 125 1197 1116 6,77 

   

Průměrný úbytek = 6,85 % 

Tabulka 5 – Hmotnostní úbytek mouky po sušení 

Zrnitost 

(µm) 

Váha před sušením 

(g) 

Váha po sušení 

(g) Úbytek hmotnosti (%) 

< 40  1187 1147 3,37 

40 – 63 1188 1148 3,38 

63 – 75 1199 1157 3,5 

75 – 90 1221 1172 4,01 

90 – 106 1301 1246 4,23 

106 – 125 1236 1185 4,13 

   

Průměrný úbytek = 3,77 % 
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6.2.1 Dílčí závěr sušení vzorků 

 Na Grafu 1 můţeme vidět, ţe největšího úbytku na hmotnosti po sušení zaznamenal 

škrob, poté mouka a nejmenší úbytek hmotnosti měly kvasnice. Přitom před práci se 

vzorky byly škrob a mouka uzavřeny v originálním balení a kvasnice byly v otevřeném 

pytli v laboratoři. Škrob a mouka dokáţou zřejmě rychleji absorbovat vlhkost neţ 

kvasnice. 

 

Graf 1 – Úbytek hmotnosti vzorků po sušení 

 

6.3 Určení sypné hustoty 

 Postup určení sypné hustoty je v normě ČSN EN 725 – 8 definován takto: zváţí se 

odměrný válec, který se následně umístí na misku pro zachytávání prášku. Odměrný válec 

se umístí pod výtokový kuţel vibračního systému, na kterém je umístěné síto. Síto se 

naplní vzorkem a zapne se vibrační zařízení. Odměrný válec by se měl naplnit za dobu 40 

– 60 sekund. Kdyţ je válec naplněn, umístíme ho na poklepové zařízení s rychlostí 50 

poklepů za minutu na dobu 180 sekund. Poté válec odebereme a jedním tahem pravítka 

odstraníme přebytek prášku a zváţíme naplněný válec.  
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Sypná hustota se vypočítá ze vztahu: 

Sypná hustota = 
𝑚1− 𝑚0

𝑉
 

kde m0  je  hmotnost prázdného odměrného válce v gramech, 

       m1      hmotnost odměrného válce po naplnění, v gramech, 

       V        objem odměrného válce v kubických centimetrech.  

 Vypočítaná sypná hustota v gramech na kubický centimetr se převede na kilogramy 

na kubický metr s přesností na 5 kg/m
3
. [6] 

 V laboratoři toto zařízení pro měření sypné hustoty není k dispozici, tak jsem měřil 

sypnou hustotu jiným způsobem bez vibračního zařízení. 

 Nejprve jsem zváţil odměrný válec a poté jsem pomocí laboratorní lopatky vsypal 

jiţ přesítovaný a vysušený vzorek do odměrného válce. Válec jsem poté zváţil a opakoval 

jsem tento postup pětkrát pro kaţdou zrnitost vzorku a poté jsem vypočetl průměr z těchto 

naměřených hodnot. Jednotlivá měření jsou uvedena v Příloze č. 1. 

 

    Tabulka 6 – Sypné hustoty vzorků 

Zrnitost 

(µm) 

Průměrná sypná hustota (kg/m
3
) 

  

  Škrob Kvasnice Mouka 

< 40 710 440 420 

40 – 63 710 500 440 

63 – 75 720 480 480 

75 – 90 740 520 490 

90 – 106 720 540 510 

106 – 125 730 530 510 

 

6.3.1 Dílčí závěr určení sypné hustoty 

 Z Grafu 2 je patrné, ţe u všech vzorků se vzrůstající zrnitostí, roste sypná hustota. 

Největší sypnou hustotu má škrob, potom kvasnice a nejmenší sypnou hustotu ze vzorků 

má mouka. 
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Graf 2 – Sypné hustoty vzorků 
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7 Měření 

 

7.1 Popis měření  

 Při měření na přístroji MIE–D 1.2 jsem vycházel z normy ČSN EN 13821 a 

manuálu k přístroji. K výpočtu minimální iniciační energie a k tvorbě grafů mi poslouţil 

program MIKE 3.3 od společnosti Kühner AG. 

 Před samotným začátkem měření jsem zkontroloval, zda jsou elektrody od sebe 

vzdáleny maximálně 6 mm, aby mohlo dojít k přeskočení jiskry.  

 Po zapnutí přístroje a odsávání jsem si přesypal vzorek z PET láhve do misky, pro 

lepší manipulaci. Podle programu MIKE 3.3 jsem zvolil naváţku, na které jsem začal 

s měřením (ve většině případů to byla naváţka 900 mg). Potřebnou naváţku jsem naváţil a 

poté nasypal na dno Hartmannovy trubice. Zavřel jsem ochranné dvířka a zadal zavření 

trubice. 

 Ještě před samotným měřením jsem nastavil na přístroji parametry měření. 

Rozviřovací tlak byl neměnný s hodnotou 7 bar. Indukčnost byla taktéţ neměnná 

s hodnotou 1 mH. Ostatní parametry jako velikost energie jiskry, naváţka vzorku a 

zpoţdění iniciace se měnili zároveň s výsledky měření. 

 Pokud směs prachu se vzduchem iniciovala, tak naváţka prachu zůstala stejná, ale 

sníţila se energie jiskry do definovaných hladin energie: 1000, 300, 100, 30, 10 mJ. 

 Jestliţe směs prachu se vzduchem nebyla jiskrou iniciována, prováděl jsem měření 

dále se stejným vzorkem. Se stejným vzorkem je moţné opakovat měření maximálně 4x, 

poté je nutné vyčistit Hartmannovu trubici, vysát zbytek vzorku a naváţit nový vzorek. 

Pokud u vzorku nedošlo k iniciaci během deseti za sebou následujících měření, přešel 

jsem k měření s další koncentrací, protoţe měřený vzorek jiţ nebyl schopen iniciace při 

menší energii jiskry. 

 

7.2 Výsledky měření 

 Před zveřejněním výsledků bych ještě rád objasnil několik věcí, důleţitých pro lepší 

orientaci ve výsledcích. Na kaţdé stránce jsou výsledky z měření jedné zrnitosti daného 

vzorku. Výsledky obsahují dva grafy, přičemţ červený graf znázorňuje hodnoty naměřené 

při zpoţdění 120 ms a modrý graf hodnoty naměřené při zpoţdění 150 ms. 
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 U kaţdého grafu se nachází výpis z jednotlivých měření pro danou zrnitost vzorku. 

Jednotlivé veličiny nacházející se ve výpisu: 

 Series – číslo pokus 

 Conc. – naváţka vzorku 

 IE – iniciační energie 

 tv set – zpoţdění jiskry 

 Ind – indukčnost 

 Ign. at – na který pokus byl vzorek iniciován. (10) znamená negativ 

 Rozviřovací tlak se v těchto výpisech neudává, ale jak jsem jiţ zmínil, pro kaţdé 

měření byla hodnota rozviřovacího tlaku 7 bar. 

 V praxi je velice sloţité v experimentu připravit jiskry s parametry odpovídajícími 

jiskrám z praxe, zvláště dobu trvání jiskry mezi rozptylem a zajiskřením. Z toho vyplývá, 

ţe na základě výsledků testů nelze kvalifikovat citlivost vzorku na iniciaci. Proto se 

pouţívá zatřídění pouţívané francouzským INERISem zaloţeném na úrovni iniciační 

energie pouţité u přístroje MIKE (Cesana, 2001): 

 MIE > 1000 mJ: vzorek téměř necitlivý k elektrostatické iniciaci, 

 300 mJ < MIE < 1000 mJ, 100 mJ < MIE < 300 mJ a 30 mJ < MIE < 100 mJ: 

vzorek citlivý k elektrostatické jiskře, 

 10 mJ < MIE < 30 mJ a 3 mJ < MIE < 10 mJ: vzorek velmi citlivý 

k elektrostatické iniciaci, 

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

iniciaci. 

 Toto dělení se jeví jako vhodná alternativa k metodě, mezinárodně akceptované, 

popsané v ČSN EN 13821.  

 Výsledná hodnota minimální iniciační energie leţí mezi hodnotami E1 < MIE < E2. 

Pokud chceme vypočítat statistickou hodnotu MIE, tak pouţijeme tento vzorec:  
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7.2.1 Škrob 

Škrob < 40 µm  

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 37 mJ   

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900 1000  120  1   1   

  2   900  300  120  1   1   

  3   900  100  120  1   1   

  4   900   30  120  1 (10)   

  5  1200  100  120  1   1   

  6  1200   30  120  1 (10)   

  7  1500  100  120  1   1   

  8  1500   30  120  1 (10)   

  9  1800  100  120  1   1   

 10  1800   30  120  1 (10) 

 11  2400  100  120  1   1  

 12  2400   30  120  1 (10)         

  

 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 42 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 14   900  300  150  1   1   

 15   900  100  150  1   1   

 16   900   30  150  1 (10)   

 17  1200  100  150  1   1   

 18  1200   30  150  1 (10)   

 19  1500  100  150  1   1   

 20  1500   30  150  1 (10)   

 21   600  100  150  1   1   

 22   600   30  150  1 (10)   

 23   300  100  150  1 (10)   

 25  1800  100  150  1   1   

 26         1800        30  150        1 (10)  

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 37 mJ.  

Graf 3 – Škrob, < 40 µm, 120 ms 

Graf 4 – Škrob, < 40 µm, 150 ms 
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Škrob 40 – 63 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 37 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1   1   

  2   900  100  120  1   1   

  3   900   30  120  1 (10)   

  4  1200  100  120  1   1   

  5  1200   30  120  1 (10)   

  6  1500  100  120  1   2   

  7  1500   30  120  1 (10)   

  8  1800  100  120  1   3   

  9  1800   30  120  1 (10)   

 10   600  100  120  1   4   

 11   600   30  120  1 (10)   

 

 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 38 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 13   900 1000  150  1   1   

 14   900  300  150  1 (10)   

 15  1200 1000  150  1   1   

 16  1200  300  150  1   1   

 17  1200  100  150  1   3   

 18  1200   30  150  1 (10)   

 19  1500  100  150  1   5   

 20  1500   30  150  1 (10)   

 21  1800  100  150  1   6   

 22  2400  100  150  1   1   

 23  1800   30  150  1 (10)   

 24  2400   30  150  1 (10)  

  

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 37 mJ.  

Graf 5 – Škrob, 40 – 63 µm, 120 ms 

Graf 6 – Škrob, 40 – 63 µm, 150 ms 
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Škrob 63 – 75 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 55 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1   2   

  2   900  100  120  1   1   

  3   900   30  120  1 (10)   

  4  1200  100  120  1   1 

  5  1200   30  120  1 (10)  

  6  1500  100  120  1   1   

  7  1500   30  120  1 (10)   

  8  1800  300  120  1   1   

  9  1800  100  120  1 (10)   

 10   600  300  120  1   1 

 11  600  100  120  1 (10)   

 

 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 79 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 12  900 1000  150  1   1   

 13   900  300  150  1 (10)   

 14  1200 1000  150  1   3   

 15  1200  300  150  1   3   

 16  1200  100  150  1   3   

 17  1200   30  150  1 (10)   

 21  1500  300  150  1   1 

 22  1500  100  150  1 (10)   

 23  1800  300  150  1   1 

 24 1800  100  150  1 (10)   

 25  600  300  150  1   1 

 26   600  100  150  1 (10)      

 27   600  300  150  1   1   

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 55 mJ.  

Graf 7 – Škrob, 63 – 75 µm, 120 ms 

 

 

Graf 8 – Škrob, 63 – 75 µm, 150 ms 
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Škrob 75 – 90 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 55 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  100  120  1   7   

  2   900   30  120  1 (10)   

  3 1200  100  120  1   8 

  4  1200   30  120  1 (10)   

  5  1500  100  120  1   5   

  6  1500   30  120  1 (10)   

  7  1800  300  120  1   1 

  8  1800  100  120  1 (10)   

  9   600  300  120  1   1  

 10  600  100  120  1 (10)   

 

 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 82 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 11  900 1000  150  1   2   

 12  900  300  150  1   9   

 13   900  100  150  1   4   

 14   900   30  150  1 (10)   

 15 1200  300  150  1   1  

 16  1200  100  150  1 (10)   

 17 1500  300  150  1   2   

 18  1500  100  150  1 (10)   

 19  600  300  150  1   2  

 20   600  100  150  1 (10)    

 21  300  300  150  1   3   

 22          300        100  150        1 (10)  

 

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 55 mJ.  

Graf 9 – Škrob, 75 – 90 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 10 – Škrob, 75 – 90 µm, 150 ms 
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Škrob 90 – 106 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 55 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1   1   

  2   900  100  120  1   4   

  3   900   30  120  1 (10)   

  4  1200  100  120  1   4   

  5  1200   30  120  1 (10)   

  6  1500  100  120  1   2   

  7  1500   30  120  1 (10)   

  8  1800  300  120  1   1  

  9 1800  100  120  1 (10)   

 10   600  300  120  1   5   

 11  600  100  120  1 (10)    

 

 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 79 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 12   900 1000  150  1   2   

 13   900  300  150  1 (10)   

 14  1200 1000  150  1   3   

 15  1200  300  150  1   5   

 16  1200  100  150  1   3   

 17  1200   30  150  1 (10)   

 18  1500  300  150  1   1 

 19 1500  100  150  1 (10)   

 20 1800  300  150  1   5   

 21  1800  100  150  1 (10)   

 22  600  300  150  1   1  

 23   600  100  150  1 (10)   

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 55 mJ.  

Graf 11 – Škrob, 90 – 106 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 12 – Škrob, 90 – 106 µm, 150 ms 
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Škrob 106 – 125 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 82 mJ   

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1   3   

  2   900  100  120  1   1   

  3   900   30  120  1 (10)   

  4 1200  300  120  1   1 

  5 1200  100  120  1 (10)   

  6  1500  300  120  1   1   

  7  1500  100  120  1 (10)   

  8   600  300  120  1   1   

  9  600  100  120  1 (10)   

 10   300  300  120  1   1   

 11   300  100  120  1 (10)   

  

 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 540 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 12  900 1000  150  1   2   

 13  900  300  150  1 (10)   

 14 1200 1000  150  1   2   

 15  1200  300  150  1 (10)   

 16  1500 1000  150  1  10   

 17  1500  300  150  1 (10)   

 18  1800 1000  150  1 (10)   

 19      600      1000       150        1 (10)  

 

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 82 mJ.  

Graf 13 – Škrob, 106 – 125 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 14 – Škrob, 106 – 125 µm, 150 ms 
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7.2.2 Dílčí závěr měření škrobu 

 Z naměřených hodnot můţeme sestavit výsledný graf vlivu zrnitosti škrobu na 

minimální iniciační energii. Na Grafu 15 můţeme pozorovat zvyšující se statistickou 

hodnotu minimální iniciační energii v závislosti na rostoucí zrnitosti škrobu. 

 Můţeme vypozorovat stejnou minimální iniciační energii u dvou nejmenších 

zrnitostí. Tyto zrnitosti byly velice náchylné jiţ na malé hodnoty iniciační energie a 

projevovalo se to zejména tím, ţe u kaţdé naváţky došlo k iniciaci u hodnoty energie 100 

mJ. U grafů těchto zrnitostí postrádáme negativy, které by tzv. uzavřely křivku. V tomto 

případě by k uzavření křivky nedošlo, poněvadţ by vzorek při této energii inicioval u 

kaţdé naváţky. K tomuto závěru jsem došel po konzultaci s konzultantem diplomové 

práce. Tabulka 7 uvádí procentuální nárůst minimální iniciační energie. 

 

Graf 15 – Výsledné hodnoty MIE škrobu 
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Tabulka 7 – Procentuální nárůst MIE u škrobu 

Zrnitost 

(µm) 

MIE 

(mJ) 

Nárůst MIE 

(%) 

< 40 37   

40 – 63 37 0 

63 - 75 55 47 

75 – 90 55 47 

90 – 106 55 47 

106 – 125 82 122 
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7.2.3 Kvasnice 

Kvasnice < 40 µm 

10 mJ < MIE < 30 mJ  /  Es = 26 mJ   

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  100  120  1   1   

  2   900   30  120  1 (10)   

  3  1200  100  120  1   1   

  4  1200   30  120  1 (10)   

  5  1500  100  120  1   1   

  6  1500   30  120  1 (10)   

  7  1800  100  120  1   1   

  8  1800   30  120  1   5   

  9  2400   30  120  1 (10)   

 10   600  100  120  1   1 

 11   600   30  120  1 (10)   

 12   300  100  120  1 (10)       

 13  1800   10  120  1 (10)   

 

 

10 mJ < MIE < 30 mJ  /  Es = 25 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 14           600        100  150        1   4 

 15   600   30  150  1 (10)   

 16   900  100  150  1   1   

 17   900   30  150  1 (10)   

 18  1200  100  150  1   1   

 19  1200   30  150  1   8   

 20  1200   10  150  1 (10)   

 21  1500   30  150  1 (10)   

 22  1500  100  150  1   1 

 23   300  100  150  1 (10)     

 24  1800  100  150  1   1   

 25  1800   30  150  1 (10) 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 30 a 10 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 25 mJ.  

Graf 16 – Kvasnice, < 40 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 17 – Kvasnice, < 40 µm, 150 ms 
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Kvasnice 40 – 63 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 47 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1   1   

  2   900  100  120  1   4   

  3   900   30  120  1 (10)   

  4  1200  100  120  1   1   

  5  1200   30  120  1 (10)   

  6  1500  100  120  1   4   

  7  1500   30  120  1 (10)   

  8  1800  100  120  1   2   

  9  1800   30  120  1 (10)   

 10   600  100  120  1 (10)   

 11  2400  100  120  1   2     

 12  2400   30  120  1 (10) 

 13  3000  100  120  1 (10) 

  

 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 82 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 14   900  300  150  1   1   

 15   900  100  150  1   1   

 16   900   30  150  1 (10)   

 17  1200  300  150  1   1 

 18 1200  100  150  1 (10)   

 19  1500  300  150  1   1 

 20 1500  100  150  1 (10)   

 21   600  100  150  1 (10)     

 22   600  300  150  1   1    

 23  1800  300  150  1   1   

 24  1800  100  150  1 (10)   

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 47 mJ.  

Graf 18 – Kvasnice, 40 – 63 µm, 120 ms 

 

 

 

 

Graf 19 – Kvasnice, 40 – 63 µm, 150 ms 
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Kvasnice 63 – 75 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 71 mJ   
 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_______________________________________  

  1   900  300  120  1   3   

  2   900  100  120  1   1   

  3   900   30  120  1 (10)   

  5 1200  300  120  1   1 

  6 1200  100  120  1 (10)   

  7  1500  100  120  1   1   

  8  1500   30  120  1 (10)   

  9  1800  300  120  1   1 

 10  1800  100  120  1 (10)   

 11   600  100  120  1 (10)   

 12   2400  300  120  1   1   

 13  2400  100  120  1 (10) 

 

 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 120 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________  

 14  900  300  150  1   3   

 15   900  100  150  1 (10)   

 16  1200  300  150  1   1   

 17  1200  100  150  1 (10)   

 18  1500  300  150  1   1   

 19  1500  100  150  1 (10)   

 20  1800  300  150  1   2   

 21  1800  100  150  1 (10)   

 22   600  300  150  1   4   

 23   600  100  150  1 (10)   

 24   300  300  150  1   1   

 25   300  100  150  1 (10)         

 26   150  300  150  1 (10)   

 27  2400  300  150  1   1   

 28  2400  100  150  1 (10)   

 29  3000  300  150  1   1   

 30  3000  100  150  1 (10) 

 31 3600  300  150  1   1       

 32     3600       100        150        1 (10) 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 71 mJ.  

Graf 20 – Kvasnice, 63 – 75 µm, 120 ms 

 

 

 

 

 

Graf 21 – Kvasnice, 63 – 75 µm, 150 ms 

 

 

 

 

 



- 57 - 
 

Kvasnice 75 – 90 µm 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 120 mJ   
 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900 1000  120  1   1   

  2   900  300  120  1   1   

  3   900  100  120  1 (10)   

  4  1200  300  120  1   1   

  5  1200  100  120  1 (10)   

  6  1500  300  120  1   1   

  7  1500  100  120  1 (10)   

  8  1800  300  120  1   1   

  9  1800  100  120  1 (10)   

 10   600  300  120  1 (10)   

 11  2400  300  120  1   1 

 12  2400  100  120  1 (10) 

 13 3000  300  120  1   4 

 14 3000  100  120  1 (10)   

 15 3600  300  120  1   2 

 16 3600  100  120  1 (10) 

 

 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 140 mJ   
Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 17  600  300  150  1 (10)   

 18   900 1000  150  1   1   

 19   900  300  150  1 (10)   

 20  1200  300  150  1   1   

 21  1200  100  150  1 (10)   

 22  1500  300  150  1   2   

 23  1500  100  150  1 (10)   

 24  1800  300  150  1   6   

 25  1800  100  150  1 (10)      

 26  2400  300  150  1   6   

 27 2400  100  150  1 (10)  

 28  3000  300  150  1   1   

 29 3000  100  150  1 (10) 

 30  3600  300  150  1   2       

 31     3600       100        150        1 (10) 

  

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 300 a 100 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 120 mJ.  

Graf 22 – Kvasnice, 75 – 90 µm, 120 ms 

 

 

 

 

 

Graf 23 – Kvasnice, 75 – 90 µm, 150 ms 
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Kvasnice 90 – 106  µm 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 160 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900 1000  120  1   1   

  2   900  300  120  1   4   

  3   900  100  120  1 (10)   

  4  1200  300  120  1   8   

  5  1200  100  120  1 (10)   

  6  1500  300  120  1   1   

  7  1500  100  120  1 (10)   

  8   600  300  120  1 (10)   

  9  1800  300  120  1   1   

 10  1800  100  120  1 (10)   

 11  2400  300  120  1 (10)   

 12  2400 1000  120  1   1 

 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 120 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 13  900 1000  150  1   1   

 14   900  300  150  1   6   

 15   900  100  150  1 (10)   

 16  1200  300  150  1   8   

 17  1200  100  150  1 (10)   

 18  1500  300  150  1   4   

 19  1500  100  150  1 (10)   

 20  1800  300  150  1   1   

 21  1800  100  150  1 (10)   

 22   600  300  150  1 (10)    

 23  2400  300  150  1   2   

 24 2400  100  150  1 (10)  

 25  3000  300  150  1   2   

 26 3000  100  150  1 (10) 

 27  3600  300  150  1   4     

 28  3600  100  150  1 (10)   

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 300 a 100 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 120 mJ.  

Graf 24 – Kvasnice, 90 – 106 µm, 120 ms 

 

 

 

 

 

 

Graf 25 – Kvasnice, 90 – 106 µm, 150 ms 
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Kvasnice 106 – 125 µm 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 140 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900 1000  120  1   1   

  2   900  300  120  1   1   

  3   900  100  120  1 (10)   

  5  1200  300  120  1 (10)   

  6  1500  300  120  1   4   

  7  1500  100  120  1 (10)   

  8  1800  300  120  1   6   

  9  1800  100  120  1 (10)   

 10  2400  300  120  1   1   

 11  2400  100  120  1 (10) 

 12  3000  300  120  1   4  

 13  3000  100  120  1 (10) 

 14  3600  300  120  1   7 

 15  3600  100  120  1 (10) 

 16   600  300  120  1 (10)   

 

 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 200 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 17   600 1000  150  1   1  

 18   600  300  150  1 (10)   

 19   900 1000  150  1   1   

 20   900  300  150  1 (10)   

 21  1200 1000  150  1   1   

 22  1200  300  150  1   3   

 23  1200  100  150  1 (10)   

 24  1500  300  150  1   1   

 25  1500  100  150  1 (10)   

 26  1800 1000  150  1   1  

 27     1800       300        150        1 (10) 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 300 a 100 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 140 mJ.  

Graf 26 – Kvasnice, 106 – 125 µm, 120 ms 

 

 

 

 

 

 

Graf 27 – Kvasnice, 106 – 125 µm, 150 ms 
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7.2.4 Dílčí závěr měření kvasnic  

 Z naměřených hodnot můţeme sestavit výsledný graf vlivu zrnitosti kvasnic na 

minimální iniciační energii. Na Grafu 28 můţeme pozorovat zvyšující se statistickou 

hodnotu minimální iniciační energii v závislosti na rostoucí zrnitosti kvasnic. U tohoto 

vzorku v jednom případě nastala situace, kdy u dvou zrnitostí byly stejné minimální 

iniciační energie, v ostatních případech graf pouze vzrůstal. Na Grafu 26 bylo moţné vidět, 

ţe při naváţce 1200 mg a energii 300 mJ nedošlo k iniciaci, ale po zvětšení koncentrace a 

stejné energii k iniciaci došlo. Tato naváţka byla ještě jednou přeměřena, ale opět nedošlo 

k iniciaci. Kvasnice měli ze všech tří vzorků nejniţší minimální iniciační energii. Tabulka 

8 uvádí procentuální nárůst minimální iniciační energie. 

 

Graf 28 – Výsledné hodnoty MIE kvasnic 
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Tabulka 8 – Procentuální nárůst MIE u kvasnice 

Zrnitost 

(mm) 

MIE 

(mJ) 

Nárůst MIE 

(%) 

< 40 25   

40 – 63 47 88 

63 – 75 71 184 

75 – 90 120 380 

90 – 106 120 380 

106 – 125 140 460 
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7.2.5 Mouka 

Mouka < 40 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 82 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   600 1000  120  1   1 

  2   600  300  120  1 (10) 

  3   600  100  120  1 (10)   

  4   900  300  120  1   2   

  5   900  100  120  1 (10)   

  6  1200  300  120  1   8   

  7  1200  100  120  1 (10)   

  8  1500  300  120  1   1   

  9  1500  100  120  1   1   

 10  1500   30  120  1 (10)   

 11 1800 1000  120  1   5   

 12  1800  300  120  1 (10)   

 13 1800  100  120  1 (10)   

 

 

300 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 220 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 14  600 1000  150  1 (10)  

 15   600  300  150  1 (10)   

 16   900 1000  150  1   1   

 17   900  300  150  1   4   

 18   900  100  150  1 (10)   

 19 1200 1000  150  1   3  

 20  1200  300  150  1 (10)  

 21  1500 1000  150  1 (10)   

 

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 82 mJ.  

Graf 29 – Mouka, < 40 µm, 120 ms 

Graf 30 – Mouka, < 40 µm, 150 ms 
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Mouka 40 – 63 µm 

30 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 74 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1   1   

  2   900  100  120  1   1   

  3   900   30  120  1 (10)   

  4  1200 1000  120  1   8   

  5  1200  300  120  1 (10)  

  6 1200  100  120  1 (10)   

  7  1500 1000  120  1   5   

  8  1500  300  120  1 (10) 

  9  1800 1000  120  1 (10)  

 10   600 1000  120  1 (10)   

 11  600  300  120  1 (10)   

 13  600  100  120  1 (10)   

 

  

300 mJ < MIE < 100 mJ  /  Es = 250 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 14  900 1000  150  1   5   

 15  900  300  150  1 (10)   

 16 1200 1000  150  1   6   

 17 1200  300  150  1 (10)   

 18  1500 1000  150  1   1   

 19  1500  300  150  1 (10)   

 20 1800 1000  150  1   2   

 21  1800  300  150  1   1   

 22  1800  100  150  1 (10)   

 23   600  300  150  1 (10)   

 25  2400 1000  150  1   6  

 24  2400  300  150  1 (10)  

 

 

  

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 100 a 30 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 74 mJ.  

Graf 31 – Mouka, 40 – 63 µm, 120 ms 

 

Graf 32 – Mouka, 40 – 63 µm, 150 ms 
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Mouka 63 – 75 µm 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 500 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900  300  120  1 (10)   

  2   900 1000  120  1   5   

  3  1200 1000  120  1   2   

  4  1200  300  120  1 (10)   

  5  1500 1000  120  1   1   

  6  1500  300  120  1 (10)   

  7  1800 1000  120  1 (10)   

  8   600 1000  120  1   4   

  9   600  300  120  1 (10)   

 10   300 1000  120  1 (10)   

 

 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 610 mJ   

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 11   900 1000  150  1   4   

 12   900  300  150  1 (10)   

 13 1200 1000  150  1 (10) 

 14   600 1000  150  1   4   

 15   600  300  150  1 (10)     

 16   300 1000  150  1 (10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 1000 a 300 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 500 mJ.  

Graf 33 – Mouka, 63 – 75 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 34 – Mouka, 63 – 75 µm, 150 ms 
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Mouka 75 – 90 µm 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 590 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   300 1000  120  1   7   

  2   300  300  120  1 (10)   

  3   600 1000  120  1  10   

  4   600  300  120  1 (10)   

  5   900 1000  120  1   1   

  6   900  300  120  1 (10)   

  7  1200 1000  120  1 (10)   

  8  1500 1000  120  1 (10)   

  9   150 1000  120  1 (10)   

 

 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 410 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 10  300 1000  150  1   7   

 11   300  300  150  1 (10)   

 12   600 1000  150  1   5   

 13  600  300  150  1 (10)   

 14   900 1000  150  1 (10)   

 15  1200 1000  150  1   1   

 16 1200  300  150  1 (10)    

 17  1500 1000  150  1   6   

 18  1500  300  150  1 (10)   

 19 1800 1000  150  1  10   

 20 1800  300  150  1 (10)  

 21  2400 1000  150  1   1   

 22  2400  300  150  1 (10)  

 23 3000 1000  150  1   4   

 24 3000  300  150  1 (10)   

 25  3600 1000  150  1   1   

 26 3600  300  150  1 (10)   

 27   150 1000  150  1 (10) 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 1000 a 300 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 410 mJ.  

Graf 35 – Mouka, 75 – 90 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 36 – Mouka, 75 – 90 µm, 150 ms 
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Mouka 90 – 106 µm 

100 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 210 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900 1000  120  1   5   

  2   900  300  120  1 (10)   

  3   600 1000  120  1   4   

  4   600  300  120  1 (10)   

  5   300 1000  120  1 (10)   

  6  1200 1000  120  1   1   

  7  1200  300  120  1 (10)   

  8  1500 1000  120  1   2   

  9  1500  300  120  1   5   

 10  1500  100  120  1 (10)   

 11  1800  300  120  1   8   

 12  1800  100  120  1 (10)  

 13 2400  300  120  1 (10)   

 

 

1000 mJ < MIE < 300 mJ  /  Es = 610 mJ 

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 14   900  300  150  1 (10)   

 15   900 1000  150  1   9   

 16   600 1000  150  1   2   

 17   600  300  150  1 (10)   

 18   300 1000  150  1 (10)   

 19 1200 1000  150  1 (10)   

 

 

 

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 300 a 100 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 210 mJ.  

Graf 37 – Mouka, 90 – 106 µm, 120 ms 

 

 

 

Graf 38 – Mouka, 90 – 106 µm, 150 ms 
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Mouka 106 – 125 µm 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 540 mJ   

 Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

  1   900 1000  120  1   8   

  2   900  300  120  1 (10)   

  3  1200 1000  120  1 (10)   

  4  1500 1000  120  1   7   

  5  1500  300  120  1 (10)   

  6  1800 1000  120  1   4   

  7  1800  300  120  1 (10)   

  8  2400 1000  120  1   1   

  9  2400  300  120  1 (10)   

 10  3000 1000  120  1 (10) 

 11   600 1000  120  1 (10)   

 

 

300 mJ < MIE < 1000 mJ  /  Es = 540 mJ  

Series  Conc.     IE  tv set    Ind.  Ign.at 

   [mg]   [mJ]   [ms]   [mH]   (NI) 

_________________________________________ 

 12  900 1000  150  1   4   

 13   900  300  150  1 (10)   

 14  1200 1000  150  1   2   

 15  1200  300  150  1 (10)   

 16  1500 1000  150  1   4   

 17  1500  300  150  1 (10)   

 18  1800 1000  150  1 (10)   

 19   600 1000  150  1 (10)   

 

 

 

 

Minimální iniciační energie pro tuto zrnitost leží mezi hodnotami 1000 a 300 mJ. 

Statistická hodnota MIE pro zrnitost je Es = 540 mJ.  

  

Graf 39 – Mouka, 106 – 125 µm, 120 ms 

 

 

 

 

 

Graf 40 – Mouka, 106 – 125 µm, 150 ms 
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7.2.6 Dílčí závěr měření mouky 

 Z naměřených hodnot můţeme sestavit výsledný graf vlivu zrnitosti mouky na 

minimální iniciační energii. Na Grafu 41 můţeme pozorovat zvyšující se a sniţující se 

statistickou hodnu minimální iniciační energii v závislosti na rostoucí zrnitosti mouky.  

 U tohoto vzorku jsem opakoval celé měření, protoţe v půlce prvního měření mi 

vycházely velmi nepravděpodobné hodnoty (podobně jako u zveřejněného druhého 

měření). Uţ na Grafu 41 je patrné, ţe se změnou zrnitosti docházelo k nárůstu potřebné 

minimální energie, ale také k poklesu, coţ je velmi nepravděpodobné. Na Grafu 36 a 39 u 

dvou naváţek nedošlo k iniciaci stejně jako u kvasnic. Hodnoty byly přeměřeny, ale opět 

bez iniciace. 

 Po odborné konzultaci s konzultantem diplomové práce, jsme došli k závěru, ţe u 

mouky zřejmě působily Van der Waalsovy nebo elektrostatické síly, díky kterým 

docházelo ke shlukování částic mouky, tudíţ její iniciace poţadovala větší mnoţství 

energie. Zmíněné shlukování šlo pozorovat, jiţ při vyndávaní vzorků mouky ze sušící 

pece, ale tehdy jsem bohuţel nevěděl, ţe ono shlukování bude mít vliv na měření. Tabulka 

9 uvádí procentuální nárůst minimální iniciační energie. 

 

 Graf 41 – Výsledné hodnoty MIE mouky  
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Tabulka 9 – Procentuální nárůst MIE u mouky 

Zrnitost 

(mm) 

MIE 

(mJ) 

Nárůst MIE 

(%) 

< 40 82 11  

40 – 63 74 0 

63 – 75 500 576 

75 – 90 410 454 

90 – 106 210 184 

106 – 125 540 630 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv zrnitosti prachu na minimální iniciační 

energii. Měření jsem prováděl na přístroji MIE–D 1.2, který je přístupný v laboratoři 

Fakulty bezpečnostního inţenýrství. 

 Před měřením bylo nutné prostudovat české normy, které se k měření pouţívají a 

také manuál k přístroji MIE–D 1.2 a seznámit se s ostatními přístroji a bezpečnostními 

pokyny. 

 Pro měření byly vybrány tyto vzorky: jemný bramborový škrob, pšeničná mouka 

hladká a krmné kvasnice. Před samotným měřením musely vzorky nejprve pojít procesem 

sítování, který byl časově náročný a v případě mouky musel být proces urychlen 

manuálním sítováním za pomocí štětce. Po sítování musely být vzorky řádně vysušeny, aţ 

do doby, kdy byla jejich hmotnost konstantní, aby bylo měření co nejpřesnější. Po přípravě 

vzorků byla určena sypná hustota kaţdého vzorku a po celém procesu přípravy a naměření 

sypné hustoty byly vzorky uzavřeny do PET láhví, aby neabsorbovali vlhkost a nebylo 

potřeba podstoupit celý proces sušení znovu. 

 Měření probíhalo, jak je popsáno v kapitole 7.1, za kterou jsou také uvedeny 

výsledky jednotlivých měření. Za kaţdým měřením jednotlivého vzorku je uveden dílčí 

závěr, který shrnuje měření pro daný vzorek a obsahuje graf nárůstu statistické hodnoty 

MIE a tabulku s procentuálním nárůstem MIE od nejniţší dosaţené iniciační energie. 

 Nejmarkantnější nárůst MIE jsem zaznamenal u kvasnic, kde energie potřebná 

k iniciaci nejvyšší zrnitosti byla o 460 % větší neţ u nejniţší zrnitosti. U škrobu byl tento 

nárůst o 160 % a u mouky o 630 %, ale jak jiţ bylo řečeno, u mouky docházelo i k poklesu 

MIE se zvyšující se zrnitostí z důvodů aglomerace částic mouky, tím pádem nelze brát 

tento výsledek jako zcela průkazný.  

  Při porovnání naměřených hodnot s Tabulkou 1 na straně 24 můţeme vidět, ţe za 

určitých podmínek by byl schopný vytvořit jiskru s dostatečnou energií pro iniciaci vesměs 

menších zrnitostí malý kontejner, kyblík, 50 litrový barel, větší barel (200 litrů), cisterna, 

velký kontejner, reakční nádoby a také osoba, která by se vyskytla v okolí 

prachovzduchové směsi. Jak je na první pohled patrné, dostatečnou MIE mohou dodat 

předměty běţně se vyskytující na pracovišti, proto vidím jako velmi důleţité stanovení 

MIE prachu, pro stanovení případných opatření na pracovištích pro předcházení nehodám 

nebo odstranění potencionálních iniciačních zdrojů.   
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 Dle mého názoru byl cíl diplomové práce splněn. Výsledky měření škrobu a 

kvasnic potvrdily, ţe zrnitost prachu má vliv na minimální iniciační energii. I výsledky 

měření mouky, které nebyly zcela průkazné, vykazují vliv zrnitosti mouky na minimální 

iniciační energii. S rostoucí zrnitostí prachu se zvyšuje potřebná minimální iniciační 

energie. 
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