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Rešerš 

V tejto rešerši je preskúmaných 25 zdrojov zaoberajúcich sa teóriou výbuchu, výbuchom plynu, 

protivýbuchovou prevenciou a bezpečnosťou v priemysle. Jednotlivé zdroje sa zaoberajú 

teoretickými a praktickými poznatkami z týchto oblastí. 

Teoretické informácie z oblastí názvoslovia protivýbuchovej ochrany sú čerpané zo zdrojov [6], 

[8], [10]. Tieto publikácie sa zaoberajú protivýbuchovou prevenciou a stanovovaním technicko-

bezpečnostných parametrov pre látky v plynnom, kvapalnom alebo tuhom skupenstve (priemyselné 

prachy).  

Meranie prebiehalo v súvislosti s Českými technickými normami [1], [2], [3], [4]. V týchto 

dokumentoch sú dané požiadavky na protivýbuchovú ochranu v priemysle pomocou odľahčenia 

výbuchu, požiadavky na bezpečnosť a samotné zariadenia pre odľahčenie výbuchu. 

Publikácia [25] je príručkou venovanou čisto teoretickým podkladom k výbuchu plynných 

zmesí v priemysle a ich matematickému modelovaniu. 

Odborný článok [22] a bakalárska práca [12] sa zaoberajú stanovením výbuchových parametrov 

propánu vo výbuchovom autokláve. Hodnoty z [12] sú použité pre porovnanie výbuchových 

charakteristík odľahčeného a neodľahčeného výbuchu propánu.  

Zo zdrojov [16] a [17] sú čerpané fyzikálne a chemické vlastnosti propánu , ale predovšetkým 

jeho technicko-bezpečnostné parametre, z ktorých boli pre túto prácu najdôležitejšie medze 

výbušnosti. 
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Úvod 

Témou tejto bakalárskej práce je vplyv zmeny koncentrácie  horľavých  zmesí  čiastočne 

ohraničeného výbuchu na výbuchové parametre – výbuchový tlak, rýchlosť nárastu výbuchového 

tlaku,  indukčnú periódu a výbuchové impulzy.  

 Výbuch býva väčšinou javom nežiadaným, s výnimkou cieleného výbuchu slúžiaceho napr. 

k trhacím alebo demolačným prácam. Hlavnými negatívnymi účinkami výbuchu sú jeho tepelné, ale 

hlavne tlakové účinky (tlakové a rázové vlny). Tieto môžu spôsobiť zranenie osôb, smrť a značné 

škody na majetku. 

Cieľom tejto práce je praktické meranie parametrov výbuchu a určiť ich veľkosť vzhľadom 

k meniacej sa koncentrácií horľavého plynu. Ako horľavý plyn pre meranie bol použitý propán.  

Praktické meranie bolo realizované na špeciálnom zariadení – variabilnej výbuchovej komore 

s objemom 250 l, ktorá je umiestnená v areáli VVUÚ a.s. v  Ostrave – Radvanicích. Celé meranie 

bolo vykonávané v súlade s ČSN EN 14 797 - Zařízení na odlehčení výbuchu. 
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1. Definície pojmov 

Atmosférické podmienky:  stavové veličiny okolitého  média, predovšetkým teplota a tlak, hodnoty 

tlaku môžu kolísať v rozmedzí 80 kPa až  110 kPa a teploty v rozmedzí – 20 °C a 60 °C. [1] 

Deflagrácia: explozívne horenie  šíriace sa podzvukovou rýchlosťou (500 – 1000 m.s
-1
). [25] 

Detonácia:  explózia šíriaca sa nadzvukovou rýchlosťou (1000 m.s
-1
), ihneď nasledovaná rázovou 

vlnou. [25] 

Dolná hranica výbušnosti: najnižšia hodnota koncentrácie horľavej látky v zmesi so vzduchom, 

ktorá je už výbušná – vyjadrená v jednotkách [obj. %]. [10] 

Dynamický reakčný tlak pdyn: hodnota tlaku výbuch , pri ktorom je aktivovaný odľahčovací prvok 

(klapka, membrána, ventil a pod.). [13] 

Horná hranica výbušnosti: najvyššia hodnota koncentrácie horľavej látky v zmesi so vzduchom, 

ktorá môže ešte vybuchnúť, po prekročení tejto hranice je pre nedostatok kyslíka  zmes nevýbušná. 

[10] 

Horľavá látka: látka v plynnej, kvapalnej alebo pevnej fáze, ktorá s oxidačným prostriedkom 

(vzdušný kyslík) v prípade iniciácie môže vyvolať exotermickú reakciu. [6] 

Maximálny dosah plameňa Lf: najväčšia vzdialenosť, na ktorú dosiahne čelo plameňa po výbuchu 

z odľahčovacieho otvoru.  [4] 

Maximálny výbuchový tlak pmax: maximálna hodnota tlaku, ktorý vyvinie látka pri výbuchu 

v uzavretej nádobe. [10] 

Maximálna rýchlosť nárastu tlaku (dp/dt)max: maximálna rýchlosť nárastu tlaku závislá na čase. 

[10] 

Medze výbušnosti: medzné hranice rozsahu výbušnosti  [6] 

Odolnosť proti výbuchu: konštrukčná vlastnosť zariadení a nádob, ich schopnosť odolať 

výbuchovým tlakom a výbuchovým rázom. [2] 

Počiatočná teplota Ti:  teplota v skúšobnom zariadení v okamihu iniciácie. [3] 
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Rázová vlna: plne rozvinutá vlna tlaku s vysokou amplitúdou, ktorá sa šíri v okolí rýchlosťou väčšou 

ako zvuk. [24] 

Redukovaný výbuchový tlak pred: tlak, ktorý vznikne pri výbuchu výbušnej zmesi v nádobe 

chránenej zaradením na odľahčenie alebo potlačenie výbuchu. [2] 

Rozsah výbušnosti:  rozsah koncentrácie horľavého súboru medzi hranicami výbušnosti. [6] 

Stechiometrická zmes: je zmes ,v ktorej je vyvážené množstvo oxidačného prvku a paliva., takže po 

dokončení horenia neostane žiaden prebytok. [25] 

Statický reakčný tlak pstat: hodnota tlaku, pri ktorej je aktivovaný poistný odľahčovací prvok (napr. 

klapka, membrána, ventil, okno, dvere) to pri nižšej rýchlosti ako 10 kPamin
-2
. [13] 

Tlaková vlna: rýchlo šíriaca sa vlna vzduchu, ktorú je možné charakterizovať zmenou tlaku teploty 

a hustoty čelnej vlny. Šíri sa od miesta vzniku výbuchu rovnomerne na všetky strany. [9] 

Výbuch (explózia): značný nárast tlaku spôsobený  jadrovou reakciou, stratou pevnosti tlakovej 

nádoby  alebo chemicky spaľovaním látok v ovzduší alebo inom oxidačnom činidle. [25] 

Výbušná atmosféra: zmes horľavých látok a vzduchu pri atmosférických podmienkach, kde 

v prípade iniciácie rozšíri horenie do celej nespálenej zmesi. [6] 
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2. Štatistika početnosti výbuchu plynov 

Štatistiky za obdobie rokov 2003 až 2013 vytvorené Hasičským záchranným zborom Českej 

republiky ukazuje, že z výbuchy horľavého plynu vznikajú aj v súčasnosti. Podľa údajov, výbuch 

plynu nastal v 83 prípadoch, pričom zranených bolo 124 ľudí a 5 ľudí bolo účinkami výbuchu 

zabitých. Peňažné hodnoty, ktoré výbuch zničil presiahli hodnotu sto šesťdesiatich miliónov Českých 

korún. Štatistické údaje sú bližšie rozpísané v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 : Štatistický prehľad výbuchu plynu v ČR za roky 2008 – 2012 [14] 

Rok Počet prípadov 
Priemerná 

škoda v tis. Kč 
Zranených Usmrtených 

2013 7 1 006 58,00 49 0 

2012 5 1 555,00 14 0 

2011 6 2 035,00 5 0 

2010 7 10 219,70 3 0 

2009 9 3 856,30 10 1 

2008 5 5 115,00 4 0 

2007 14 442,00 16 0 

2006 5 11 684,50 5 0 

2005 4 1 800,00 5 2 

2004 12 9 597,00 7 1 

2003 10 15 436,50 6 1 

Spolu: 83 162 399 124 5 

 

V štatistikách nie sú zahrnuté úmyselne spôsobené výbuchy ako napríklad tragický výbuch vo 

Frenštáte pod Radhoštěm zo 17. 02. 2013 kde zahynulo šesť ľudí. Takéto prípady štatistika 

vyhodnocuje a zaradzuje ako úmysel a nezahŕňa sa k štatistikám výbuch plynu. 

Zo štatistík vyplýva, že počet výbuchov mierne poklesol a spolu s ním aj počet usmrtených 

a zranených osôb. Štatistika ukazuje nárast  udalostí výbuchu plynu za rok 2013 s obrovským počtom 

zranených a veľkými finančnými stratami. Môžeme preto vyvodiť záver, že výbuch plynu je jav, 

ktorý ohrozuje spoločnosť aj v súčasnosti. 
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3. Teória výbuchu 

Výbuch možno definovať ako rýchly fyzikálny alebo fyzikálno-chemický dej, ktorý je 

sprevádzaný náhlym uvoľnením energie.  Pri výbuchu dochádza k zmene stavu systému. Premena 

nastáva s vysokou rýchlosťou, pričom je vnútorná energia systému premenená na mechanickú prácu. 

Túto prácu vykonávajú stlačené plyny, ktoré sa po výbuchu rozpínajú. Pri výbuchu dochádza 

k náhlemu nárastu tlaku. Výbuch je sprevádzaný zvukovým, tepelným, svetelným a tlakovým 

efektom. [7] 

Poznáme tieto druhy výbuchov [7] : 

 Fyzikálny (mechanický) -  narušenie stien tlakovej nádoby pôsobením tlaku  

 Jadrový -  jadrová štiepna alebo zlučovacia reakcia 

 Elektrický -  rýchla premena elektrickej energie na energiu iného druhu 

 Chemický -  prudká premena chemickej energie  

Detailnejšie sa v práci budem zaoberať chemickým výbuchom, konkrétne deflagráciou plynu. 

Chemický výbuch ako bolo definované je prudká oxidačná alebo rozkladná chemická reakcia 

prejavujúca sa nárastom stavových veličín, teda teploty a tlaku. 

Výbuchom je označovaná aj veľmi rýchle horenie látky (deflagrácia). K tomuto javu môže dôjsť 

len v prípade splnenia podmienok horenia. V priestore sa musí nachádzať zmes látky s oxidačným 

prostriedkom. Táto zmes musí byť iniciovaná. Podmienky pre vznik výbuchu sú znázornené na  

Obrázku 1. 

 

Obrázok  1: Podmienky pre vznik výbuchu. 
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Horľavou látkou môže byť látka v plynnom skupenstve, pary horľavej kvapaliny, horľavý 

prach. Musia to byť látky schopné oxidácie. Oxidačný prostriedok je najčastejšie kyslík obsiahnutý 

vo vzduchu. Iniciáciu môže byť spôsobená pôsobením tepla, elektrickej energie, mechanickej iskry a 

pod. 

3.1. Priebeh výbuchu 

Hoci je výbuch extrémne rýchly dej, prebieha podľa určitých zákonitostí. Jeho priebeh možno 

rozdeliť do niekoľkých častí. Charakteristika výbuchu je rozdielna pre jednotlivé látky. Táto 

charakteristika nazývaná aj výbuchová charakteristika, vykresľuje závislosť nárastu tlaku počas 

výbuchu v priebehu času. Táto závislosť je zobrazená na Obrázku 2. [10] 

 

Obrázok  2: Časový priebeh nárastu tlaku [15] 

Graf znázorňuje priebeh tlaku dvoch látok. Žltá krivka znázorňuje výbuch látky s väčšou 

razanciou oproti krivke červenej. Za rovnaký časový úsek došlo u látky znázornenej žltou krivkou 

k vyššiemu nárastu tlaku. V bode A  nastáva iniciácia výbušnej zmesi. Táto fáza je sprevádzaná 

pomalým nárastom tlaku. A-B v tomto úseku nastáva kompresia. Tu uplynie doba , počas ktorej sa 

prejaví nárast tlaku. V bode B dochádza k prudkému nárastu tlaku. Toto je spôsobené horením zmesi. 

Maximálna hodnota tlaku je zobrazená v bode C.  Pod dosiahnutí maxima tlak začína klesať. Pokles 

je spôsobený úbytkom reakčných zložiek. [10] 
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3.2. Výbuchová charakteristika 

Hodnoty výbuchového tlaku pvýb a rýchlosť nárastu tlaku 
výbdt

dp








sa značne menia 

s koncentráciou výbušnej zmesi. Tieto zmeny možno pozorovať na výbuchovej krivke. Najvyššia 

hodnota  výbuchového tlaku a nárastu rýchlosti výbuchového tlaku je znázornená na Obrázku 3. 

Tieto hodnoty sa nazývajú maximálny výbuchový tlak pmax a maximálna rýchlosť nárastu 

výbuchového tlaku 
max










dt

dp
 a sú dosiahnuté pri optimálnej koncentrácii zmesi copt. Rozsah 

výbušnosti je ohraničený dolnou a hornou hranicou výbušnosti. [8] 

 

Obrázok  3: Príklad výbuchovej charakteristiky metánu [8] 
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4. Protivýbuchová ochrana 

Podľa [6]  môžeme protivýbuchovú prevenciu rozdeliť do troch kategórii : 

Primárna protivýbuchová ochrana  

Princíp primárnej protivýbuchovej ochrany je odstránenie jednej zo základných podmienok 

vzniku výbuchu, hlavne horľavá látka, oxidačný prostriedok. Zmes sa môže vyskytovať len v takom 

množstve ,aby bolo zabránené vzniku horľavého súbor s nebezpečnou koncentráciou. 

Sekundárna protivýbuchová ochrana  

Je súbor preventívnych opatrení slúžiacich k zamedzeniu iniciácie už vzniknutej výbušnej 

zmesi. Základom je klasifikácia priestorov s nebezpečenstvom výbuchu do zón. Tieto sú delené 

podľa toho ako často a na akú dlhú dobu nebezpečná atmosféra vznikne. Jednotlivé zóny sú 

definované zvlášť pre plyny a pary horľavých kvapalín a zvlášť pre prachy. V tejto práci sa zaoberám 

vlastnosťami výbuchu plynu a pre plyny a pary horľavých kvapalín sú zóny rozdelené: 

 Zóna 0 – priestor, v ktorom je atmosféra horľavých pár a plynov alebo hmly prítomná 

nepretržite (napr. zásobník s horľavou látkou) 

 Zóna 1 – priestor so zvýšenou pravdepodobnosťou pre výskyt výbušnej atmosféry 

horľavých plynov, pár a hmly so vzduchom príležitostne (napr. okolie plniacich 

otvorov). 

 Zóna 2 – priestor, pre ktorý je za bežných podmienok nepravdepodobný výskyt 

výbušnej atmosfér zmesi horľavých plynov, par a hmiel so vzduchom.  Prípadný výskyt 

len na krátku dobu (napr. priestory obklopujúce zóny 1 a 2). 

Terciálna protivýbuchová ochrana (konštrukčná)  

Je použitá vtedy ak nie je možné vylúčiť vznik horľavého súboru a jeho iniciáciu. Sú to prvky 

aktívnej protivýbuchovej prevencie, ktorých princíp spočíva v obmedzení účinku výbuchu na 

prijateľnú mieru. Pri výbuchu  nesmie ohroziť zdravie osôb a ani poškodiť samostatné zariadenie.  

Norma [4] uvádza tieto typy opatrení : 

 Konštrukcia odolná voči výbuchu. 

 Odľahčenie výbuchu. 

 Potlačenie výbuchu. 
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 Zabránenie prenosu výbuchu a plameňa. 

4.1. Odľahčenie výbuchu 

Princíp odľahčenia výbuchu spočíva  v uvoľnení tlaku výbuchu. Počas odľahčenia výbuchu 

dochádza k čiastočnému alebo dočasnému otvoreniu chráneného zariadenia. Týmto spôsobom je tlak 

redukovaný na únosnú úroveň. Nádoba takéhoto zariadenia musí byť konštruovaná ako odolná 

redukovanému výbuchovému tlaku alebo odolná výbuchovému rázu.  

 

Obrázok  4: Priebeh odľahčeného a neodľahčeného výbuchu [24] 

Pri dimenzovaní zariadenia slúžiaceho k odľahčeniu výbuchu sa musí počítať s odolnosťou 

všetkých prvkov voči redukovanému výbuchovému tlaku pred (napr. zvary). Značný vplyv na 

veľkosť redukovaného tlaku má veľkosť odľahčovacieho otvoru.  

Pri odľahčení výbuchu  sa uvoľní tlak, čo je sprevádzané  plamenným frontom. Preto je nutné  

jednotlivé prvky odľahčenia výbuchu inštalovať tak, aby v prípade výbuchu nedošlo k ohrozeniu 

osôb  a majetku. 

Odľahčenie výbuchu sa nesmie používať, vtedy, pokiaľ sú látky v danom zariadení toxické, 

korozívne, karcinogénne, dráždivé, mutagénne alebo teratogénne. Rovnaké obmedzenie platí aj 

v prípade, že prach alebo spaliny danej látky môžu predstavovať nebezpečenstvo pre okolie. [10] 

Na Obrázku 4 je jasne vidieť značný rozdiel  vo veľkosti tlaku pri odľahčenom výbuchu 

(červená krivka) a pri výbuchu bez odľahčenia (čierna krivka) značné rozdiely sú aj pri rýchlosti 
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nárastu výbuchového tlaku .








dt

dp

 S rýchlosťou nárastu tlaku  výbuchu zmesi  je možné pozorovať, 

že čím skôr dôjde k odľahčeniu, tým rýchlejšie  nastane únik produktov horenia , ktoré takto nemôžu 

prispievať k nárastu tlaku v uzavretom priestore. [24] 

4.2.  Parametre ovplyvňujúce výbuch 

Parametre, ktoré vplývajú na parametre výbuchu sú : 

Tvar nádoby 

Nádoby delíme na kubické a pozdĺžne. Pre kubickú nádobu platí sdd  21: , teda že dĺžka l  

tejto nádoby je menšia alebo rovná veľkosti dvojnásobku svojho priemeru. S rastúcim objemom 

nádoby rýchlosť nárastu výbuchového tlaku klesá. Tento jav je popísaný v tzv. Kubickom zákone  

(1) : 

GKkonštV
dt

dp









.3/1

max

     (1) 

Kde : 

(dp/dt)max maximálna rýchlosť nárastu výbuchového tlaku [Mpa s
-1
] alebo [bar s

-1
], 

V  objem nádoby [m
3
], 

KG  kubická konštanta [Mpam.s
-1
]. 

 Hodnota maximálneho výbuchového tlaku sa s rastúcim objemom nemení. [6] 

Tlak v okamihu iniciácie 

Počiatočný tlak nemá vplyv na koncentráciu zmesi, má však vplyv na maximálne výbuchové 

parametre, ktoré sa s rastúcim počiatočným tlakom zvyšujú. Zníženie počiatočného tlaku zase 

naopak hodnoty parametrov výbuchu zníži. Zníženie počiatočného tlaku môže byť preto použité ako 

opatrenie na zníženie účinkov výbuchu. [6] 
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Počiatočná teplota 

Zvýšenie počiatočnej teploty spôsobuje zvýšenie maximálnej rýchlosti výbuchového tlaku, 

pretože reakčná rýchlosť rastie spolu s teplotou. [6] 

Iniciačná energia 

S nárastom iniciačnej energie sa zvyšuje maximálny nárast výbuchového tlaku.  Veľkosť 

iniciačného zdroja musí byť ale dostatočná na to aby bola schopná zmes iniciovať. [6] 

Turbulencia zmesi 

V dobe iniciácie rast turbulencie zmesi  zvyšuje maximálne výbuchové parametre hlavne rýchlosť 

nárastu výbuchového tlaku. [6] 

Obsah kyslíku v atmosfére 

Pri zvýšení obsahu kyslíku rastú aj hodnoty výbuchových parametrov. Ovplyvnená je hlavne 

horná hranica výbušnosti. Dolná hranica výbušnosti zostáva nezmenená. Spolu s rastúcim obsahom 

kyslíku rastie aj teplota plameňa. Toto je zapríčinené  väčším množstvom reagujúcej látky. Rovnako 

rastie aj maximálny výbuchový tlak a maximálna hodnota rýchlosti nárastu výbuchového tlaku. 

Zníženie množstva kyslíku má presne opačný efekt. Množstvo kyslíku v atmosfére môže byť 

znížené až pod hodnoty limitného obsahu. Týmto je zabránené vzniku výbuchu. Limitné hodnoty 

obsahu kyslíku sa líšia pre jednotlivé  látky a v prípade  inertizácie aj na druhu inertného plynu, ktorý 

je použitý na zníženie obsahu kyslíku. [6] 

Umiestnenie iniciačného zdroja 

Najvyššie hodnoty parametrov výbuchu sú dosiahnuté pri umiestnení zdroja iniciácie do stredu 

nádoby. Je to spôsobené tým, že po iniciovaní zmesi sa čelo plameňa šíri smerom k stenám 

v guľovitých plochách. Pri styku fronty plameňa a steny nádoby  dochádza k odvodu tepla.  

Pri umiestnení iniciačného zdroja pri stene nádoby  umožní rýchlejší odvod tepla a nepatrne 

menší výbuchový tlak. Ak je zdroj iniciácie umiestnený v prílišnej blízkosti odľahčovacieho otvoru 

dôjde skôr k pretrhnutiu membrány. [6] 
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Vlhkosť 

Relatívna vlhkosť má len minimálny vplyv na rozsah výbušnosti u plynných zmesí. 

S klesajúcou relatívnou vlhkosťou rastie rozsah výbušnosti. Najväčší rozsah výbušnosti má suchá 

zmes. [11] 
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5. Popis meracieho zariadenie 

Aparatúra na meranie výbuchových parametrov je zložená z viacerých prvkov. Hlavnou časťou 

je  variabilná výbuchová komora s objemom 250 l   príslušných meracích senzorov slúžiacich na 

meranie teploty, tlaku a odozvy (priehybu steny výbuchovej komory). Namerané hodnoty sú 

zaznamenávané a vyhodnocované pomocou počítač. Schéma meracej aparatúry je uvedená na 

Obrázku 5. 

 

Obrázok  5: Schéma meracej aparatúry na výbuchovej komore VVK 250 

Pre samotné meranie boli dôležité prístroj ALTAIR 5X  slúžiaci na meranie koncentrácie 

kyslíku a prístroj Dräger X-am 7000 pomocou ktorého bola meraná koncentrácia propánu v zmesi. 

Prístroje sú zobrazené na Obrázku 6. 

 

Obrázok  6: Prístroje na meranie koncentrácie plynov, vľavo: ALTAIR 5X, vpravo: Dräger X-am 7000 
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Prístroj Dräger X-am 7000 slúži na opakované meranie  až 5 druhov plynov. Je vhodný pre 

spoľahlivú detekciu kyslíku, toxických, spáliteľných druhov plynov a pár. Detekciu propánu 

zaisťoval infračervený snímač. Prístroj je vodotesný a vybavený zvukovým viac tónovým alarmom. 

Stupnica prístroja merala v desatinách percenta. [18] 

Multiplynový detekčný prístroj ALTAIR 5X je vybavený senzorovou technológiou XCell®. 

V meraní bol tento prístroj použitý na meranie kyslíku. Podrobné vlastnosti senzoru sú uvedené 

v Tabuľke 2. [19] 

Tabuľka 2 : Parametre senzoru na meranie koncentrácie kyslíku [20] 

Plyn: Kyslík 

Typ: P/N 10106729 

Rozsah: 0 -30 obj. % 

Presnosť: 0,1 % O2 

Čas odozvy: t(90) < 10 sekúnd 

Hodnota aktivácie alarmu: Min. 5 obj. % - Max. 24 obj. % 

 

Priehyb steny bol meraný pomocou digitálneho číselníkového úchylkomeru (Obrázok 7). 

Merací rozsah prístroja je 0 až 12,0 mm s presnosťou 0,01 mm. Prístroj umožňuje aretáciu nulovej 

polohy  v ľubovoľnom bode. Prístroj bol umiestnený na ľavej strane komory. 

 

Obrázok  7: Digitálny číselníkový úchylkomer 

Teplota vo výbuchovej komore bola meraná pomocou  digitálneho teplomeru Greisinger GHM 

3250  (Obrázok 8).  Meranie teploty počas výbuchu bolo realizované snímačom teploty pripojeným 
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k prístroju dvojpólovým konektorom DIN. Zaznamenané hodnoty teploty  boli zaznamenané 

a uložené do počítača. 

 

Obrázok  8: Digitálny teplomer Greisinger GHM 3250 

Zmes horľavého plynu bola iniciovaná pomocou  okamihového palníku s energiou 86 J typ 

EMP-SU-1 (technické údaje sú uvedené v Tabuľke 3). Energia použitá pre odpal je značne vyššia 

ako štandardná iniciačná energia používaná pre plyny a pary, ktorá je 10 J. Palník bol umiestnený 

v strede výbuchovej komory. Presnejšie uloženie palníku je zobrazené Na obrázku 9.  

 

Obrázok  9: Umiestnenie palníku EMP-SU-1 a ventilátora vo VVK 250 [13] 
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Zmes propánu a vzduchu bolo nutné premiešať, aby bola koncentrácia plynu vo všetkých  

častiach komory rovnaká. Premiešanie zabezpečil malý ventilátor umiestnený na dne výbuchovej 

komory (Obrázok 9). 

Odľahčenie výbuchu bolo pomocou otvoru s rozmermi 200 × 200 mm, s membránou 

s pauzovacieho papiera s hrúbkou 0,06 mm s mernou hmotnosťou 0,092 kgm
-2
. Membrána sa 

aktivuje pri statickom reakčnom tlaku 0,318 bar. [13] 

Tabuľka 3 : Technické údaje palníku EMP-SU-1 [21] 

Odpor el. pilule : 0,48 -0,52 Ω 

Elektrická pevnosť: 1,5 kV 

Bezpečný prúd: 0,45 A 

Bezpečný impulz: 8 mJΩ
-1 

Zážihový impulz: 16 mJΩ
-1
 

Prúdový impulz: 2,12 A.ms
-1 

Odolnosť voči statickej elektrine: 4 kV / 300 pF – 2 m Cu 
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6. Postup merania  

Pri meraní bolo braný ohľad v prvom rade na bezpečnosť. Bolo nutné dbať na to aby sa v oblasti 

smerovania výbuchu nevyskytovali žiadny ľudia alebo predmety, ktoré by mohli byť poškodené. 

Samostatné meranie bolo realizované v týchto krokoch: 

1. Výroba membrány  z pauzovacieho papiera s hrúbkou 0,06 mm, 

2. Inštalácia palníku, 

3. Inštalácia membrány, 

4. Aktivácia ventilátoru, 

5. Napúšťanie plynu a súčasné meranie jeho koncentrácie a koncentrácie kyslíku, 

6. Po dosiahnutí požadovanej koncentrácie vypnutie ventilátoru a ustálenie turbulencie 

v komore,  

7. Vynulovanie číselníkového úchylkomeru a jeho nastavenie na meranie maximálnej 

hodnoty, 

8. Odčítanie počiatočnej teploty z teplomeru Greisinger GMH 3250, 

9. Spustenie merania tlaku a teploty, 

10. Odpočet, 

11. Odpal zmesi. 

Po ukončení merania boli zaznamenaná hodnota z úchylkomeru. Nasledovala demontáž 

a odstránenie  zvyškov použitej membrány. Potom bol priestor výbuchovej variabilnej komory 

vyvetraný od produktov spaľovania. Vetranie bolo  zabezpečené pomocou stlačeného vzduchu 

z kompresora. Po dôkladnom vyvetraní bolo zariadenie opäť pripravené na ďalšie meranie. 

Meranie prebiehalo pri atmosférických podmienkach teplote 12 °C a tlaku 984 mbar . 
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7. Horľavý plyn – propán 

Propán je alkán  s molekulovým vzorcom C3H8. Je to látka bez farby a zápachu, alebo len so 

slabým zápachom  po benzíne. Normálne sa vyskytuje vo forme plynu, ale prepravovaný býva ako 

skvapalnený. Propán je vedľajším produktom spracovania ropy a zemného plynu. Používa sa ako 

palivo pre motory, variče, plynové horáky alebo ústredné vykurovanie. [16],[17] 

Propán je látka extrémne horľavá a ľahko zápalná za akýchkoľvek teplôt. Nesprávne použitie 

látky môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Skvapalnená plyn rýchlo prechádza znova do plynného 

stavu. Plyn aj jeho hmla sú ťažšie ako vzduch a sú schopné šíriť sa ďaleko do okolia. Plyn po svojom 

uvoľnení môže vytesniť vzduch z miestnosti. [16] 

Propán reaguje s kyslíkom podľa zjednodušenej reakcie (2): 

C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O + teplo    (2) 

 

Obrázok  10: 3D model reakcie propánu s kyslíkom 

Ďalšie vybrané fyzikálne – chemické vlastnosti sú uvedené v Tabuľke 4. 

Tabuľka 4 : Fyzikálne chemické vlastnosti propánu [16],[17] 

Propán 

Mólová hmotnosť 44,10 g.mol
-1 

Teplota varu - 42 ° C 

Zápalná teplota 510 – 580 ° C 

Tenzia pár 770 kPa pri 20 ° C 

Hustota 
Kvapalina 498 kg/m

3
 pri 20 ° C, plyn 2,02 kg/m

3 
pri 20 ° C 

a 0,1 MPa. 

Horná medza výbušnosti 9,35  (% obj.) 

Dolná medza výbušnosti 2,1 (% obj.) 

Teplota vzplanutia 450 ° C 

Oxidačné vlastnosti Bez oxidačných vlastností. 
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8. Výsledky merania 

8.1.  Vplyv koncentrácie propánu na redukovaný výbuchový tlak 

Koncentrácie pre propán boli merané od jeho dolnej medze výbušnosti až po jeho hornú medzu 

výbušnosti teda od 2,2 až 9 obj. %. Namerané hodnoty pre jednotlivé percentuálne koncentrácie 

propánu  sú zobrazené v Tabuľke 5. 

Tabuľka 5 : Vplyv koncentrácie propánu na redukovaný výbuchov 

Koncentrácia [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

pred [bar] 0,017 0,181 1,273 1,397 0,366 0,1714 0,167 0,086 

 

Priebeh závislosti redukovaného výbuchového tlaku na koncentrácií propánu zobrazuje Obrázok 

11. Na obrázku je vidieť, že tlak rastie v závislosti na koncentrácii až po 6 % koncentráciu a odtiaľ 

prudko klesá až k hornej hranici výbušnosti. Pri hornej hranici výbušnosti bol tlak tak malý, že 

výbuch nebol schopný pretrhnúť membránu. Maximálny redukovaný výbuchový tlak bol nameraný 

pri koncentrácii 5 %. V tomto bode bol pomer propánu a kyslíku stechiometrický.  

 

Obrázok  11:  Závislosť redukovaného výbuchového tlaku na koncentrácii propánu 

V článku [22] uvádzajú autori maximálnu hodnotu výbuchového tlaku pri koncentrácií 4,7 % 

propánu, čo by zodpovedalo maximálnej hodnote 5 % našich meraniach. Toto meranie bolo ale 

realizované na nádobe bez odľahčovacieho otvoru. 
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Obrázok 12 ukazuje namerané hodnoty maximálneho podtlaku ppod v závislosti na koncentrácií 

propánu. Rovnako ako pri závislosti maximálneho redukovaného tlaku na koncentrácií je najväčšia 

hodnota nameraná pri koncentrácií 5 obj. % propánu a najnižšie hodnoty pri hornej hranici 

výbušnosti. 

 

Obrázok  12: Závislosť podtlaku na koncentrácií propánu 

Hodnoty pre jednotlivé koncentrácie a im príslušné hodnoty podtlakov sú uvedené v tabuľke 6. 

Tabuľka 6 : Vplyv koncentrácie propánu na podtlak odľahčeného výbuchu 

Koncentrácia [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

ppod [bar] - 0,30 - 0,81 - 4,01 - 4,72 - 2,89 - 0,43 - 0,28 - 0,10 

 

8.2.  Vplyv koncentrácie propánu na nárast výbuchového tlaku 

Výsledné hodnoty merania pre nárast výbuchového tlaku 
výbdt

dp








v závislosti na koncentrácií 

propánu sú uvedené v Tabuľke 7. 

Tabuľka 7 : Závislosť nárastu výbuchového tlaku (dp/dt)výb v závislosti na koncentrácií propánu 

Koncentrácia [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

(dp/dt)výb [bar.s
-1
] 70,11 89,86 132,73 218,95 118,92 76,41 25,29 23,91 
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Najvyššia hodnota nárastu výbuchového tlaku je pri koncentrácií 5 obj. % propánu. Veľkosti 

rýchlosti nárastu výbuchového tlaku dosahujú najnižších v hornej medzi výbušnosti pri 9 obj. %. 

Celkový priebeh závislosti je zobrazený na Obrázku 13. 

 

Obrázok  13: Vplyv koncentrácie propánu na nárast rýchlosti výbuchového tlaku 

 

8.3.  Vplyv koncentrácie propánu na indukčnú periódu 

Indukčná perióda ti,výb je doba, ktorá uplynie od iniciácie horľavej zmesi až po nárast 

výbuchového tlaku. Zmena koncentrácie propánu má značný vplyv aj na túto výbuchovú 

charakteristiku. Hodnoty pre jednotlivé koncentrácie a ich indukčné periódy uvádza Tabuľka 8. 

Tabuľka 8 : Vplyv koncentrácie propánu na indukčnú periódu 

 Koncentrácia [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

Indukčná perióda ti,výb [µs] 0,464 0,129 0,069 0,0571 0,045 0,0724 0,184 0,321 

 

Na grafe je vidieť , že najkratšia doba indukčnej periódy je pri koncentrácii 6 %, ale len nepatrne 

oproti optimálnej koncentrácií 5 %. Indukčná perióda pre dolnú a hornú hranicu výbušnosti sa značne 

zvyšuje oproti ostatným hodnotám koncentrácie propánu. Najdlhšie trvanie má indukčná perióda pri 

koncentrácii 2,2 %. Presnejší popis priebehu zobrazuje Obrázok 14. 
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Obrázok  14: Závislosť indukčnej periódy na koncentrácii propánu 

8.4. Závislosť koncentrácie kyslíku na koncentrácii propánu 

Hodnoty kyslíku klesajú s rastúcou koncentráciou propánu v VVK 250. Hodnoty koncentrácie 

propánu a im príslušné hodnoty koncentrácie kyslíku sú uvedené v Tabuľke 9. 

Tabuľka 9 : Vplyv koncentrácie propánu na koncentráciu kyslíku 

Koncentrácia C3H8 [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

Koncentrácia O2 [obj. %] 20,3 19,8 19,3 19 18,9 18,1 18,2 18,0 

 

Lepšie je závislosť zobrazená na Obrázku 14. 

 

Obrázok  15: Závislosť koncentrácie kyslíku na koncentrácií propánu 
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Body poklesu koncentrácie kyslíku v závislosti na rastúcej koncentrácii propánu sú preložené 

mocninovou regresnou krivkou. V grafe si možno všimnúť pozvoľný pokles koncentrácie kyslíku až 

po 6 % koncentráciu propánu v komore, ten je nasledovaný prudkým poklesom z 18,9 % kyslíku až 

na 18,1 % , pri 7 % koncentrácii propánu.  

8.5. Vplyv redukovaného výbuchového tlaku na veľkosť priehybu steny 

variabilne výbuchovej komory 

Vyhodnotenie vplyvu veľkosti redukovaného tlaku (a teda aj koncentrácie) na priehyb steny 

výbuchovej komory bolo značne nepresné. Medzi jednotlivými meraniami sa vyskytli obrovské 

rozdiely. Najlepšie je ich vidieť na Obrázku 16.  Pre lepšiu orientáciu v údajoch sú body grafu 

preložené mocninovou regresnou čiarou.  

 

Obrázok  16: Vplyv redukovaného tlaku na veľkosť priehybu steny VVK 250 

Z hodnôt v Tabuľke 10 a grafu vyplýva, že najvyššie priehyb steny výbuchovej komory 

spôsobil druhý najväčší redukovaný tlak. Toto je pravdepodobne spôsobené nevhodne použitým 

meracím prístrojom, ktorý je primárne konštruovaný na meranie statickej úchylky. 

Tabuľka 10 : Hodnoty úchyliek v závislosti na redukovanom tlaku 

Koncentrácia [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

Redukovaný tlak [bar] 0,017 0,181 1,273 1,397 0,366 0,171 0,167 0,086 

Priehyb [mm] 0,17 0,11 0,515 0,31 0,13 0,128 0,173 0,075 

y = 0,2535x0,2682 
R² = 0,3955 
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8.6. Priebeh odľahčenia výbuchu  

Celkový priebeh odľahčeného výbuchu je zobrazený na Obrázku 17. Krivka je zobrazená tak 

ako boli hodnoty namerané. Ide o priebeh výbuchu pre 5 % koncentráciu propánu.  

 

Obrázok  17: Celkový priebeh odľahčenia výbuchu 

V grafe je vidieť priebeh nárastu výbuchového tlaku v závislosti na čase. V okamihu iniciácie 

začína tlak prudko narastať až do hodnoty, kedy pretrhne membránu umiestnenú v odľahčovacom 

otvore (pretlaková fáza). Nasleduje prudký pokles tlaku až do záporných hodnôt (podtlaková fáza) 

a následné ustálenie hodnôt tlaku. V meraní boli namerané vyššie hodnoty negatívneho 

redukovaného tlaku oproti pretlaku. 

Celkové priebehy ostatných výbuchov sú zobrazené na Obrázku 18. U všetkých je možné 

pozorovať, že hodnoty pre pred sú väčšie v podtlakovej fáze.  
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Obrázok  18: Priebehy jednotlivých odľahčených výbuchov propánu. 

Detailnejšie sú jednotlivé odľahčené výbuchy pre určené koncentrácie zobrazené v Prílohe 1. 
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8.7. Vplyv koncentrácie propánu na teplotu výbuchu 

Výbuch je sprevádzaný nie len tlakovými, ale aj tepelnými účinkami. Teplo spôsobené 

výbuchom môže negatívne vplývať na blízke uložené horľavé materiály alebo spôsobiť zranenie 

prípadne smrť človeka. Tepelné účinky boli merané v závislosti na čase so snímacím intervalom 1 

sekunda.  Keďže je výbuch veľmi rýchlou reakciou, na meranie by bolo vhodnejšie použiť meracie 

zariadenie, ktoré by zaznamenávalo teplotu v rade milisekúnd.  

V Tabuľke 11 je vidieť značné rozdiely medzi maximálnou a minimálnou nameranou teplotou. 

To je spôsobené priveľkým časovým krokom snímačom teploty. Pre lepšiu ilustráciu je na Obrázku 

20 zobrazená závislosť priemernej teploty na koncentrácii propánu. 

Priemerné a maximálne teploty v závislosti na jednotlivých koncentráciách uvádza Tabuľka 11. 

Tabuľka 11 : Tabuľka závislostí koncentrácie na maximálnu a priemernú teplotu 

Koncentrácia [obj. %] 
Teplota [°C] 

Minimálna Maximálna Priemerná 

2,2 235 235 235 

3 283 395 353 

4 457 539 507 

5 476 537 517 

6 475 550 508 

7 283 312 312 

8 250 376 313 

9 336 336 336 

 

V grafe je možno vidieť, že teploty sú značne nižšie u dolnej a hornej hranice výbušnosti oproti 

optimálnej koncentrácii propánu (5%). Najnižšia hodnota teploty je nameraná pri dolnej hranici 

výbušnosti. Oproti tomu je hodnota teploty u hornej hranice výbušnosti len o niečo málo vyššia.  
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Obrázok  19: Závislosť priemernej teploty na koncentrácii 

Priebeh teploty odľahčeného výbuchu je zobrazený na Obrázku 20.  Na obrázku je vidieť 

lineárny priebeh teploty a to až do okamihu iniciácie výbušnej zmesi propánu so vzduchom. 

Nasleduje prudký vzostup teploty až do jej maxima a následný postupne sa zmierňujúci  pokles 

a ustálenie teploty na konštantnej hodnote. Obrázok popisuje priebeh teploty výbuchu propánu pri 

5% koncentrácii. 

 

Obrázok  20: Priebeh teploty odľahčeného výbuchu vo VVK 250 –propán, koncentrácia 5 % 
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8.8. Vplyv koncentrácie propánu na dĺžky plameňa 

Meracia aparatúra na meranie dĺžky vyšľahnutého plameňa bola zložená z meracej stupnice 

o dĺžke 4 m s veľkosťou jedného dielu 0,1 m. Keďže výbušná premena je veľmi rýchly dej boli 

jednotlivé výbuchy snímané na digitálny fotoaparát s funkciou kamery (typ Olympus µ 5000, 

rýchlosť snímania 30 snímok za sekundu) a následne spomalené v PC. Zo záznamov bola odčítaná 

hodnota maximálnej dĺžky plameňa. Meranie sa realizovalo s odľahčovacím otvorom 200 × 200 

mm. 

Na presnosť merania malo vplyv mnoho faktorov. Predovšetkým kvalita videozáznamu, uhol 

natočenia kamery a svetelné podmienky počas merania, ale hlavne vietor, ktorý ovplyvňoval veľkosť 

vyšľahnutého plameňa najviac.  

Na Obrázku 21 je zachytený priebeh merania maximálnej dĺžky plameňa odľahčeného výbuchu 

propánu. 

 

Obrázok  21: Meranie dĺžky plameňa  

Norma [1] uvádza ,že plameň sa z odľahčovacieho otvoru šíri na všetky strany, ale hlavne 

v smeru von z odľahčovacieho otvoru. Norma uvádza vzorec pre výpočet dĺžky plameňa a to podľa 

rovnice (3) [1]: 

3/15VLF             (3) 

Kde: 

LF dĺžka plameňa, v m , 

V  objem chránenej nádoby, v m
3
. 
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Podmienky platnosti rovnice (3): 

 Nádoba musí byť kompaktná bez prvkov, ktoré by mohli spôsobiť turbulenciu, vybavená len 

jedným odľahčovacím otvorom 

 Objem nádoby v rozmedzí   1,0V m
3
V  50 m

3 
, 

 Statický otvárací tlak pre odľahčovacie zariadenie pstat  pstat = 0,1 bar , 

 Maximálny redukovaný tlak pred   0,1 bar 
 
pred 

 1,0 bar, pred   ˃  pstat , 

 Maximálny výbuchový tlak pmax   pmax  ≤ 9 bar, 

 Výbuchová konštanta plynu KG    KG  = 100 barm/s, 

 Pomer rozmerov nádoby L / D     L / D < 2.  

Hodnoty pre namerané a vypočítané dĺžky plameňa sú uvedené v Tabuľke 12. 

Tabuľka 12 : Hodnoty dĺžky plameňa 

Koncentrácia [obj. %] 
Dĺžka plameňa [m] 

Minimálna Maximálna Priemerná Vypočítaná 

2,2 0 0 0 

3,15 

3 0,9 1,5 0,9 

4 1,2 1,6 1,33 

5 2 3,2 2,78 

6 2,5 3,3 2,5 

7 1,4 2,3 1,93 

8 2 2,2 2,26 

9 0 0 0 

 

Z Tabuľky 12 je zrejmé, že dĺžka plameňa pre jednotlivé koncentrácie značne kolíše. Najväčší 

rozdiel je vidieť u 6 % koncentrácie medzi minimálnou nameranou a maximálnou hodnotou. 

Priemerné hodnoty podobne ako u ostatných výbuchových charakteristík ukazujú, že maximálna 

dĺžka plameňa je pri 5 % koncentrácií propánu a minimálna pri dolnej a hornej hranici výbušnosti. 
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Pri 2,2% koncentrácií je dĺžka vyšľahnutého plameňa nulová. Výbuch síce prerazil membránu, 

ale plameň z otvoru nevyšľahol. Pri koncentrácií 9 % bol tlak tak malý, že membrána zostala 

nepretrhnutá a zmes vyhorela vo vnútri variabilnej výbuchovej komory. 

Zaujímavé ja aj porovnanie nameraných hodnôt s výpočtom podľa [1]. Priemerná hodnoty sú 

značne nižšie ako hodnota vypočítaná, avšak niektoré hodnoty pre koncentrácie 5 a 6 % nepatrne 

prekračujú výpočtovú hodnotu. Vzorec (3) z normy [1] nezohľadňuje parametre veľkosti otvoru 

a druhu skladovanej látky v nádobe. 

Dĺžka vyšľahnutého plameňa má vplyv na zapálenie horľavých materiálov v okolí 

odľahčovacieho otvoru, prípadne spôsobiť zranenie osôb. 

8.9. Výbuchové impulzy 

S výbuchom je spojená tlaková vlna. Tlaková vlna je závislosť výbuchového tlaku na čase. 

Každý takýto priebeh má svoju pretlakovú a podtlakovú fázu. Ilustračný priebeh je zobrazený na 

Obrázku 22. 

 

Obrázok  22: Časová závislosť priebehu tlaku s vyobrazenými impulzmi [23] 

Impulzom je vlastne plocha pod krivkou a osou x v pretlakovej časti – pozitívny impulz I
+
 

a plocha nad krivkou v podtlakovej časti – negatívny impulz I
-
. Daná plocha je tak vlastne práca 

vykonaná výbuchom. Tvar a veľkosť výbuchového impulzu môže mať značný vplyv pri výbuchu a 

jeho účinku na stavebné konštrukcie. [23] 

Hodnoty pre jednotlivé vypočítané impulzy sú uvedené v Tabuľke 13. 
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Tabuľka 13 : Hodnoty pozitívnych a negatívnych impulzov v závislosti na koncentrácií 

Koncentrácia 

 [obj. %] 
2,2 3 4 5 6 7 8 9 

Pozitívny 

impulz 

I
+ 

[bar∙s] 

 

2405 4543 3327 13615 18046 20636 26954 46954 

Negatívny 

impulz 

I
-
 [bar∙s] 

1501548 2086727 2788555 3702254 3159788 2133745 93728 386519 

 

Z hodnôt v tabuľke vyplýva, že hodnoty pre pozitívny impulz sú podstatne nižšie ako pre 

negatívny. To je spôsobné priebehom tlaku, ktorý je v pretlakovej fáze len na krátku dobu, teda aj 

hodnota plochy je značne menšia. Závislosť pozitívneho impulzu v závislosti na koncentrácií 

zobrazuje Obrázok 23. 

 

Obrázok  23: Závislosť pozitívneho impulzu na koncentrácií 

Z grafu vyplýva, že hodnoty pre pozitívny impulz s rastúcou koncentráciou rastú takmer 

exponenciálne. To je spôsobené vyššími hodnotami výbuchového tlaku, pre hodnoty od 3 do 6 %. 

Ale hlavne pomalším priebehom chemickej reakcie (koncentrácie 7 až 9 %), kde je maximálny tlak 
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značne nižší ale reakcia zmesi prebieha dlhšiu dobu. Závislosť veľkosti negatívneho impulzu 

zobrazuje Obrázok 24.  

 

Obrázok  24: Závislosť negatívneho impulzu na koncentrácii 

Krivka na obrázku ukazuje, že veľkosť negatívneho výbuchového impulzu je najvyššia pre 

optimálnu koncentráciu 5 % a následne klesá, čo je spôsobené kratším trvaním podtlakovej fázy 

s rastúcou koncentráciou propánu.  
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9. Porovnanie výbuchových charakteristík neodľahčeného výbuchu  

a výbuchu s odľahčením 

Hodnoty pre porovnanie sú prevzaté z [12]. Meranie sa realizovalo vo výbuchovom autokálve 

VA 250, s rovnakými prístrojmi pre meranie koncentrácie plynov. Iniciácia prebiehala pomocou 

rovnakých palníkov typu EMP-SU-1. Objem nádoby bol v oboch prípadoch rovnaký 250 l, jediný 

rozdiel bol v tvare nádoby, ktorá je u autoklávu guľovitá a u variabilnej výbuchovej komory má 

nádoba tvar kocky. Tento fakt, ale nemá takmer žiadny vplyv na výsledky merania. 

Porovnávané sú hodnoty maximálneho výbuchového tlaku, rýchlosti nárastu výbuchového tlaku 

a indukčná perióda. 

9.1. Porovnanie výbuchových  tlakov odľahčeného a neodľahčeného výbuchu 

propánu 

Obrázok 25 vyobrazuje porovnanie hodnôt výbuchových tlakov pre odľahčený a neodľahčený 

výbuch propánu. Graf zobrazuje značný rozdiel medzi jednotlivými druhmi výbuchov. Hodnoty pre 

odľahčený výbuch sú približne o 75 % nižšie ako hodnoty neodľahčený výbuch. Maximálny tlak pre 

obe charakteristiky pri 5 % koncentrácií propánu. 

 

Obrázok  25: Porovnanie odľahčeného a neodľahčeného výbuchového tlaku  v závislosti na koncentrácii 

propánu. 
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Hodnoty koncentrácie a maximálneho výbuchového tlaku sú uvedené v Tabuľke 14. 

Tabuľka 14 : Vplyv koncentrácie propánu na maximálny výbuchový tlak [12] 

Koncentrácia [obj. %] 2,5 3 4 5 6 7 8 9 

Pmax [bar] 3,58 5,03 7,088 6,683 5,149 4,211 0,93 0,385 

 

9.2.  Porovnanie rýchlosti nárastu výbuchových tlakov pre odľahčený 

a neodľahčený výbuch propánu 

Porovnanie nárastu výbuchového tlaku propánu pre odľahčený a neodľahčený výbuch 

zobrazuje Obrázok 26. Hodnoty pre optimálne koncentrácie propánu sú podobné pre výbuchy 

s odľahčením a aj bez odľahčenia. Tvar krivky pre neodľahčený výbuch sa viac podobá teoretickému 

modelu. 

U neodľahčeného výbuchu je maximálny nárast výbuchového tlaku pri 4 % koncentrácií 

propánu oproti 5 % koncentrácií pri odľahčeného výbuchu. Takisto sú hodnoty nárastu výbuchového 

tlaku u odľahčeného výbuchu značne vyššie u hornej a dolnej hranice výbušnosti. 

 

Obrázok  26: Porovnanie (dp/dt) odľahčeného a neodľahčeného výbuch  

Hodnoty pre neodľahčený výbuch propánu sú uvedené v Tabuľke 15. 
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Tabuľka 15 : Závislosť nárastu výbuchového tlaku (dp/dt)výb v závislosti na koncentrácií propánu, 

pre neodľahčený výbuch [12] 

Koncentrácia [obj. %] 2,5 3 4 5 6 7 8 9 

(dp/dt)výb [bar.s
-1
] 12 142,4 235,7 218,9 74,74 14,59 10 9,33 

9.3.  Porovnanie indukčnej periódy odľahčeného a neodľahčeného výbuchu 

Pre porovnanie je na Obrázku 27 porovnanie závislosti indukčnej periódy na koncentrácií 

propánu pre odľahčený a neodľahčený výbuch.  

 

Obrázok  27: Porovnanie indukčnej periódy odľahčeného a neodľahčeného výbuchu 

Na grafe je vidieť len minimálny rozdiel medzi veľkosťou indukčnej periódy odľahčeného 

a neodľahčeného výbuchu. Najväčší rozdiel je vidieť pri dolnej hranici výbušnosti, kde je hodnota 

málo väčšia u odľahčeného výbuchu ako u neodľahčeného výbuchu. To je spôsobené hlavne tým, že 

dolná hranica výbušnosti pre propán vo VA 250 je nameraná pri 2,5 % .U hornej hranice výbušnosti 

naopak, je hodnota pre väčšia pre výbuch bez odľahčenia. Hodnoty pre neodľahčený výbuch sú v 

Tabuľke 16. 

Tabuľka 16 : Vplyv koncentrácie na indukčnú periódu výbuch bez odľahčenia [12] 

Koncentrácia [obj. %] 2,2 3 4 5 6 7 8 9 

Indukčná perióda ti,výb [µs] 0,378 0,062 0,0296 0,034 0,099 0,148 0,346 0,521 
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Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť vplyv zmeny koncentrácie horľavej zmesi čiastočne 

ohraničeného výbuchu na výbuchové parametre. Meranou horľavinou bol propán a meranie 

prebiehalo na variabilnej výbuchovej komore s odľahčovacím otvorom s rozmermi 200 × 200 mm, 

vybaveným membránou s pauzovacieho papiera s hrúbkou 0,06 mm.  

Praktickým meraním boli zistené jednotlivé výbuchové parametre meraného plynu, sú závislé 

na zmene koncentrácie. Najvyššie hodnoty pre maximálny redukovaný tlak,  maximálny podtlak 

a maximálny nárast výbuchového tlaku boli namerané pri tzv. optimálnej koncentrácii propánu – 5 

obj. %. Indukčná perióda mala najrýchlejší nárast len o nepatrne kratší čas pri koncentrácií 6 obj. %.  

Na koncentrácií sú rovnako závislé aj výbuchové impulzy. Pozitívny výbuchový impulz s rastúcou 

koncentráciou narastal. Negatívny výbuchový impulz narastal až po svoje maximum  v bode 

optimálnej koncentrácie propánu 5 %, potom nasledoval jeho pokles. 

Jednotlivé hodnoty boli porovnávané s hodnotami nameranými vo výbuchovom autokláve. 

Porovnanie ukázalo, že odľahčenie výbuchu značne vplýva na zníženie maximálneho výbuchového 

tlaku a to až o 75 %. Naopak hodnoty nárastu výbuchového tlaku boli pri odľahčenom výbuchu 

takmer rovnaké, takisto aj indukčná perióda. Je teda zrejmé, že odľahčenie má hlavne vplyv na 

zníženie tlakových účinkov výbuchu. 

Prínosom tejto bakalárskej práce zistenie jednotlivých priebehov odľahčeného výbuchu, 

z ktorých vyplýva, priebeh výbuchu pre každú koncentráciu výbuchu je značne odlišný. Zaujímavý 

je aj fakt, že všetky hodnoty podtlakov pre jednotlivé koncentrácie prevyšujú hodnoty pretlakov. 

Ďalším prínosom bolo samotné meranie, ktoré bolo zaujímavé a ukázalo niektoré praktické 

poznatky z predmetov zaoberajúcich sa bezpečnosťou technologických zariadení a protivýbuchovej 

prevencie. Samozrejme prínosom bola aj práca sa vyhodnocovaním nameraných údajov a vytváranie 

jednotlivých závislostí.  
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Zoznam skratiek 

Ams
-1
 – jednotka prúdového impulzu,  

a pod. – skratka, znamená a podobne,  

bar – jednotka tlaku, vedľajšia v sústave SI, 

°C – Cesiou stupeň, jednotka teploty, 

J – joule, jednotka energie a práce, odvodená jednotka v sústave SI, 

kg – základná jednotka hmotnosti v sústave SI, 

kgm
-2
 –  jednotka mernej hmotnosti, 

l – liter, jednotka objemu metrická,  

m – základná jednotka dĺžky v sústave SI, 

mJΩ
-1
 – jednotka zážihového impulzu, 

mm – milimeter, jednotka dĺžky,10
-3
 metru, 

Mpa – jednotka tlaku, megapascal, 10
6
 Pascalu 

µs – mikrosekunda, jednotka času, 10
-6
 sekundy, 

m
3
 – meter kubický, jednotka objemu, 

napr. – skratka, znamená napríklad 

s – sekunda, základná jednotka času v SI sústave, 

SI – sústave SI (skratka z francúzskeho Le Systéme International d’Unités) medzinárodne dohodnutá 

sústava jednotiek pre fyzikálne veličiny, 

tzv. – skratka, znamená takzvaný 

VA 250 – výbuchový autokláv s objemom 250 litrov, 

VVK 250 – variabilná výbuchová komora s objemom 250 litrov. 
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