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Anotace 

 OLBRICH, Viktor. Vliv změny koncentrace hořlavé plynovzdušné směsi na výbuchové 

parametry. Ostrava, 2014. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 Tato práce se zabývá vlivem změny koncentrace hořlavé plynovzdušné směsi  

na výbuchové parametry. Zkoumanými hořlavými plyny byly metan a propan, které byly 

míchány se vzduchem. Koncentrace výbušných směsí byla měněna plynule v celém rozsahu 

výbušnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teorii výbuchu a výbuchových 

parametrů. Druhá část popisuje měřící zařízení a postup měření. Třetí část je zaměřena  

na vyhodnocení a porovnání výsledků měření. 

Klíčová slova: výbuchové parametry, výbuchový autokláv, VA 250, metan, propan, hořlavé 

plynovzdušné směsi. 

 

Anotation 

 OLBRICH, Viktor. The effect of the concentration change of flammable gas-air 

mixture to the explosion parameters. Ostrava 2014. Baccalaureate work, VSB – Technical 

university of Ostrava, Faculty of sefety engineering. 

 This baccalaureate work deals with influence of the concentration change of 

flammable gas-air mixture to the explosion parameters. Examined flammable gases were 

methane and propane; these gases were mixed with an air. The concentrations of explosive 

mixtures were changed continuously in their explosion limits. The work is dividend into three 

parts. The first part introduces to the theory of the detonation and explosion parameters. The 

second part describes the measurement device and the measurement procedure. The third part 

is focused on the evaluation and comparison of the measurement results. 

Key words: explosions parameters, explosion vessel, VA 250, methane, propane, flammable 

gas-air mixture 

 



 

 

Rešerše 

 V této části práce předkládám literaturu a zdroje informací, které jsem v mé práci 

převážně použito jako zdroj informací a ze kterých jsem vycházel. 

 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 1998, ISBN 80-861-1121-0. 

 Publikace je rozdělena do dvou částí. První část objasňuje pojmy, jako jsou: výbuch, 

možnosti jeho vzniku, chování výbušných směsí, ovlivňující faktory, působení na okolí a 

vytváření výbušných směsí. Druhá část se zabývá prevencí výbuchu. To znamená zabránění 

vytvoření podmínek výbuchu. Pro případy kde toto není možné, jsou popsány druhy 

konstrukční protivýbuchové ochrany. 

 

Federal Institute for Material Research and Testing. Report on the experimentally detemined 

explosion limits, explosion pressures and rates of explosion pressure rise – Part 1: methane, 

hydrogen and propylene. In: [online]. [cit. 2009-11-18]. Dostupné z: 

http://www.morechemistry.com/SAFEKINEX/deliverables/44.Del.%20No.%208.pdf 

 Tato publikace vydaná Federálním Ústavem pro výzkum a testovaní materiálů, je 

jedním ze soupisů výsledků významných laboratoří v Evropě. Tyto laboratoře v této publikaci 

uvádějí výsledky měření výbuchových parametrů vodíku, metanu a propylénu. 

 Publikace je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je čtenář obeznámen 

s měřícími výbuchovými zařízeními, se systémy získávající data a s iniciačními zdroji 

použitých ve výbuchových zařízeních. Druhá část se zaměřuje na vyhodnocení a porovnání 

výsledků jednotlivých zařízení. Čtenář je obeznámen s vlastnostmi měřeného plynu a 

s výsledky měření pro daný plyn. 
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1 Úvod 

 Hořlavé plyny se v dnešní době vyskytují ve všech aspektech života. Můžeme se 

s nimi setkat v domácnostech, dopravě či průmyslu. Při špatném zacházení či nedodržení 

bezpečnostních pravidel se mohou hořlavé plyny stát zdrojem výbuchu. Výbuch je v širším 

slova smyslu děj, při kterém dochází k uvolnění množství energie v krátkém časovém pásmu. 

Uvolnění této energie může způsobit ohrožení lidského zdraví, zvířat a majetku. Aby mohlo 

dojít k výbuchu, musí se v určitém prostoru nacházet hořlavá látka a oxidovadlo v určeném 

poměru, dále musí být přítomen iniciační zdroj s dostatečnou iniciační energií. 

 Jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších plynů je metan, který je z velké části 

součástí zemního plynu. Dalším podobně rozšířeným plynem je propan, vyskytující se  

ve směsi propan-butan, označující se taky jako LPG. 

 Pro zajištění bezpečnosti a předcházení výbuchu těchto plynů nebo omezení následků 

výbuchu v běžném životě, je nejprve nutné v laboratorních podmínkách určit technicko -  

bezpečnostní parametry těchto plynů, jako jsou meze výbušnosti, maximální výbuchový tlak, 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 

 V této práci se budu zabývat teoretickými východisky potřebných k pochopení 

problému a statistikami výbuchu plynu. Dále popisem měřícího zařízení VA 250 a samotným 

měřením na tomto zařízení, které bude probíhat v celém rozsahu výbušnosti plynovzdušných 

směsí metan/vzduch a propan/vzduch. Nakonec bude následovat vyhodnocení naměřených 

hodnot. 
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2 Definice pojmů 

Vysvětlení pojmů nutných k řešení problematiky této práce. [1] 

Hořlavá látka – Látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo směsi, která pokud 

dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem 

Výbuch – Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou těchto veličin současně. 

Deflagrace – výbuch šířící se podzvukovou rychlostí 

Detonace – výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou 

Meze výbušnosti – meze koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat výbuch 

Dolní mez výbušnosti (LEL) – dolní mez rozsahu výbušnosti 

Horní mez výbušnosti (UEL) – horní mez rozsahu výbušnosti 

Kubická nádoba – nádoba, jejíž poměr délky k průměru je menší než 1:2 

Výbuchový tlak pvýb – tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry o 

dané koncentraci 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dtvýb) – směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky (závislosti tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě). 

Kubická konstanta KG – konstanta vyjadřující brizanci směsi nezávisle na objemu, ve 

kterém byla stanovena. 

Maximální výbuchové parametry – maximální výbuchový tlak (pmax), maximální rychlost 

narůstaní výbuchového tlaku ((dp/dt)max) a kubická konstanta KG 
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3 Teoretická východiska 

 V této části bakalářské práce se budu zabývat teoretickými východisky potřebných 

k pochopení problematiky práce, detailněji popíši některé z již definovaných pojmů  

a seznámím čitatele se statistikami výbuchů plynů. 

3.1 Výbuch 

 V požární praxi je výbuch negativní a nežádoucí jev, který boří a narušuje stavební 

konstrukce a výrobní zařízení a to zejména tlakovými a tepelnými účinky. [1] 

 Výbuch je v širším slova smyslu děj, při kterém dochází k uvolnění energie ve velkém 

množství za velmi krátký časový okamžik, který se pohybuje v řádu milisekund. V místě 

výbuchu dochází k náhlému vzrůstu tlaku, který je doprovázen obvykle tepelným, zvukovým 

a světelným efektem. Přeměna uvolněné energie je umožněna rychlou expanzí plynů par 

uvolněných při výbuchu. Typickou vlastností výbuchu je fakt, že nedochází výměně hmoty 

s okolím jako v běžném spalovacím procesu. [3] 

Dle způsobu uvolnění energie dělíme výbuch na: 

Fyzikální (mechanický) výbuch – je charakteristický tím, že k výbuchu dochází na základě 

překročení tlaku plynu nebo par v nádobě a porušení pevnosti jejího pláště. Tento ději nastává 

nejčastěji, vystaví-li se nádoba obsahující kapalné či plynné médium vysoké teplotě a dochází 

k intenzivní tvorbě par. Příkladem tohoto děje jsou výbuchy parních kotlů, tlakových hrnců či 

tlakových lahví. 

Chemický výbuch – je charakterizován velmi rychlou chemickou reakcí hořlavého souboru - 

výbušniny. Tato chemická reakce je podmíněna přítomností hořlavé látky v určité 

koncentraci, oxidovadla v určité koncentraci a iniciační energie o určité energii. Při 

chemickém výbuchu dochází k rychlé změně tuhého a kapalného skupenství na skupenství 

plynné a vzniká velký objem výbuchových zplodin, které jsou k objemu pevné výbušniny 

větší až tisícinásobně. Proces této přeměny trvá velice krátký časový úsek a je doprovázen 

vysokými teplotami, světelným a zvukovým efektem.  

K chemickým výbuchům se řadí, mimo jiné, také výbuch plynovzdušných směsí, 

kterými se zabývá tato práce.  
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Obr. 1 - Podmínky vzniku chemického výbuchu 

Jaderný výbuch – u tohoto výbuchu dochází k uvolnění energie následkem reakce 

atomových jader. První možností je nukleární reakce, tedy štěpení jader těžkých prvku na 

jádra lehkých prvků za uvolnění energie. Druhou možností je termonukleární reakce, tedy 

slučování jader lehkých prvků za vzniku jader těžkých prvků při opětovném uvolnění energie. 

3.2 Druhy výbušných přeměn 

 Jednou z nutných podmínek výbušné přeměny je její rychlost, nezávisí pouze  

na rychlosti vlastní chemické reakce, ale závisí také na druhu iniciace a na fyzikálních 

podmínkách výbušniny a okolí. [4] 

 Charakteristikou výbušné přeměny je lineární rychlost, kterou se výbušná přeměna šíří 

vrstvou výbušniny. Lineární rychlost výbušné přeměny je různá, ale ve většině případů se 

pohybuje od 10 do 1 000 000 m.s
-1

. [4] 

 Dle lineární rychlosti výbušné přeměny a tlakových změn rozdělujeme výbušné 

přeměny do tří skupin: 

Explozivní hoření – lineární rychlost tohoto řádu je nízká a pohybuje se v rozmezí od 0,1 do 

10 m.s
-1

. Pří těchto rychlostech mají plynné produkty hoření dostatek času k úniku 

z reakčního pásma, tudíž tlak nevzrůstá s časem a proces probíhá v podstatě  

za stálého tlaku. [4] 

Deflagrace – tento řád tvoří přechod mezi explozivním hořením a detonací. Lineární rychlost 

roste s tlakem a nestačí-li již zplodiny reakce unikat, dochází ke zvýšení tlaku a nárůstu 

lineární rychlosti. Tak může přejít vlastní výbuch v detonaci. Je-li vlastní výbuch vyvolán 

např. detonační vlnou, kdy je zajištěn odvod zplodin, může výbuch přejít zpět v explozivní 
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hoření. Rychlost vlastního výbuchu se pohybuje řádově kolem 100 000 m.s
-1

 a není 

jednoznačně určena druhem výbušniny ani podmínkami výbuchu. [4] 

Detonace – tento druh výbušné přeměny je nejrychlejší. Nárůstem tlaku v reakční zóně je 

dosaženo maximální rychlosti. Detonační rychlost je stálá a závisí hlavně na druhu použité 

výbušniny a jen málo na podmínkách výbuchu. V místě detonace vzniká velkou rychlostí 

množství plynových zplodin a tzv. detonační vlna. Rozdíl tlaků v čele detonační vlny vytváří 

tzv. ráz. Vysoké tlakové rozdíly jsou příčinou destrukčních účinků. Detonace je provázena 

tlakovými, tepelnými, zvukovými a světelnými efekty. [4] 

3.3 Výbuchová charakteristika 

 Abychom mohli popsat a porovnat výbuchové parametry různých látek, určíme si dva 

základní ukazatele. Prvním ukazatelem je výbuchový tlak (pvyb), což je maximální tlak 

dosažený při výbuchu v uzavřené nádobě při určité koncentraci. Druhým ukazatelem je  

rychlost nárůstu výbuchového tlaku ((dp/dt)výb), což je maximální nárůst tlaku za jednotku 

času v uzavřené nádobě při určité koncentraci. 

 Jelikož se hodnoty pvyb a (dp/dt)výb velmi markantně mění s koncentrací výbušné 

směsi, vytváříme výbuchovou charakteristiku, jenž je grafickým znázorněním závislosti pvyb a 

(dp/dt)výb na koncentraci výbušné směsí. [2] 

 

Obr. 2 – Výbuchová charakteristika směsi metanu se vzduchem.[2] 

 Maximálních hodnot výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového tlaku je 

dosaženo při optimální koncentraci copt. Tyto hodnoty se nazývají maximální výbuchový tlak 

a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a značí se pmax a (dp/dt/)max. [2] 
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 Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt se výbuchový tlak i rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku snižuje až k mezím výbušnosti LEL a UEL. Tyto meze ohraničují 

rozsah výbušnosti. Mimo tento rozsah výbušností není možné samostatné šíření výbuchu ve 

směsi. LEL tedy dolní mez výbušnosti představuje hranici, pod kterou je ve směsi nedostatek 

hořlavé látky. UEL tedy horní mez výbušnosti představuje hranici, nad kterou je ve směsi 

nedostatek oxidačního prostředku. Z toho to důvodu velmi závisí UEL na poměru oxidačního 

a inertního prostředku, např. na podílu kyslíku ve vzduchu. [2] 

3.3.1 Výbuchová křivka 

 Po iniciaci výbušné směsi dochází k nárůstu tlaku, k tomuto nárůstu dochází 

v důsledku uvolňování tepla v uzavřeném prostoru a nedostatečným odvodem tepla. Grafické 

znázornění nárůstu tohoto tlaku v závislosti na čase se nazývá výbuchová křivka. [2] 

 

Obr. 3 – Výbuchová křivka [2] 

 Po iniciaci v bodě A následuje tzv. doba indukční periody (ti,výb), tato doba trvá tak 

dlouho než se projeví nárůst tlaku. Tato doba trvá až do bodu B, kdy dochází k markantnímu 

nárůstu tlaku a teploty, čímž se zvyšuje rychlost nárůstu tlaku, až do svého maxima v bodě C. 

Dále se tato rychlost snižuje z důvodu ubývání reakčních složek. Toto snižování pokračuje až 
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do bodu D, kdy je rychlost nárůstu nulová a maxima dosahuje výbuchový tlak. Od bodu D se 

vlivem kondenzace par a snižováním teploty spalin tlak snižuje. [1] 

3.3.2 Ovlivnění mezí výbušnosti 

 Základním bodem protivýbuchové ochrany, je zamezení vytvoření výbušné atmosféry. 

Tímto úkolem se zabývá primární protivýbuchová ochrana. Tato ochrana se zakládá  

na znalosti horní a dolní mezi výbušnosti, tedy zamezení nahromadění hořlavé látky do 

hodnoty dolní mezi výbušnosti nebo udržování koncentrace hořlavé látky nad horní mezí 

výbušnosti např. inertizací. 

 Skutečné pracovní podmínky se však obvykle liší od laboratorních podmínek, ve 

kterých probíhá stanovování mezí výbušnosti. Proto je důležité znát vlivy, které mohou meze 

výbušnosti změnit. Meze výbušnosti ovlivňuje: [1] 

Velikost iniciační energie Ei – S rostoucí iniciační energii se rozsah výbušnosti rozšiřuje a to 

zejména horní mez se posunuje k vyšším hodnotám.  Standardní hodnotou iniciační energie u 

plynů a par je 10 J. [1] 

 

Obr. 4 – Vliv velikosti iniciační energie na mez výbušnosti směsi metanu se vzduchem [1] 

Počáteční tlak ppoč – S rostoucím počátečním tlakem se rozsah výbušnosti rozšiřuje, a však 

dolní mez výbušnosti se snižuje jen nepatrně. S klesajícím tlakem se rozsah zužuje a to tak, že 

u některých směsí může horní i dolní mez dosáhnout stejné hodnoty a při dalším snižování 

tlaku již vůbec nedojde k iniciaci. Podtlak je tedy možno využít v proti výbuchové prevenci. 

[1] 
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Obr. 5 – Vliv počátečního tlaku a iniciační energie na meze výbušnosti směsi propanu se 

vzduchem [1] 

Počáteční teplota – S rostoucí počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Závislost je 

lineární, ale směrnice přímky není pro všechny hořlavé látky stejná. [1] 

Vlhkost – Relativní vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jenom 

nepatrně. Avšak největší rozsah výbušnosti má suchá směs. Mnohem větší vliv vlhkosti na 

rozsah výbušnosti je u směsí prachů se vzduchem. [1] 

Obsah kyslíku – S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně posouvá  

k vyšším hodnotám. Tento posun je dán tím, že horní mez výbušnosti je dána nedostatkem 

oxidačního prostředku. Spodní mez výbušnosti zvýšený obsah kyslíku neovlivní. [1] 

3.3.3 Ovlivnění průběhu výbuchu 

 Stejně jako meze výbušnosti, tak i průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry 

jsou ovlivněny počátečními podmínkami. Tyto ovlivňující vlivy jsou: 

Velikost objemu a tvar nádoby – Dle tzv. kubického zákona se s rostoucím objemem 

snižuje rychlost nárůstu výbuchového tlaku. [1] 

Kubický zákon: (dp/dt)max * V
1/3 

= KG = Kons. 

Kde: 

(dp/dt)max  je maximální rychlost nárustu výbuchového tlaku [bar.s
-1

] 

V  je objem nádoby [m
3
] 
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KG  je kubická konstanta pro plyny [bar.m.s
-1

] 

 Kubická konstanta je důležitým parametrem vyjadřujícím brizanci směsi nezávisle  

na objemu, ve kterém byla stanovena. Kubická konstanta může být technicko-bezpečnostním 

parametrem, jsou-li splněny podmínky: [1] 

1. Optimální koncentrace výbušné směsi, 

2. Stejný tvar nádoby, 

3. Stejný stupeň turbulence směsi, 

4. Stejný druh a stejná energie iniciačního zdroje. 

Dalším aspektem je tvar nádoby. U podlouhlých nádob a u potrubí kubický zákon neplatí. 

S rostoucí délkou nádoby se zvyšují maximální výbuchové parametry a projevuje se směrový 

účinek výbuchového tlaku. [1] 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace – Se zvyšujícím se počátečním tlakem směsí plynů a 

směsí par se zvyšují maximální výbuchové parametry a to rovnoměrně. Je tomu tak, poněvadž 

s rostoucím tlakem se zvětšuje množství směsi, avšak optimální koncentrace se nemění. 

Snížení tlaku naopak maximální výbuchové parametry snižuje. [1] 

Počáteční teplota – Jelikož reakční rychlost se zvyšuje s teplotou. Zvýšíme-li počáteční 

teplotu, dojde k zvýšení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. [1] 

Iniciační energie – S rostoucí iniciační energii se zvyšuje zejména maximální rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku. Při zkoušení vlastností směsí plynů a směsí par se jako standardní 

energie používá 10 J. U některých látek však nutno tuto energii zvýšit, jelikož standardní 

energie je nedostačující. [1] 

Turbulence směsi – Je li výbušná směs v pohybu zvyšují se maximální výbuchové 

parametry, zejména maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Největší nárůst byl 

sledován u par a plynů s nízkou kubickou konstantou. Např. u metanovzdušné směsi činí 

nárůst o cca 700%.[1] 
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Obr. 6 – Vliv turbulence na maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku směsi metanu a vzduchu [1] 

Obsah kyslíku – Při výbuchu reaguje hořlavá látka s oxidovadlem, přidáme-li tedy kyslík 

jako oxidovadlo, zvyšujeme tím množství reagujících látek. V důsledku většího množství 

reagující látky je teplota plamene vyšší a tím i vyšší výbuchový tlak a maximální rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku. Nejvýraznější zvýšení výbuchových parametrům je v okolí horní 

meze výbušnosti, která je charakteristická nedostatkem  oxidovadla. Naopak v blízkosti dolní 

meze výbušnosti je zvýšení hodnot výbuchových parametrů jen minimální. [1] 

 Při snižování obsahu kyslíku, dochází ke snížení hodnot výbuchových parametrů. 

Snižujeme-li však obsah kyslíku pod tzv. limitní obsah, nemůže již dojít k iniciaci. Limitní 

hodnoty jsou závislé na druhu hořlavé látky. [1] 

3.4 Statistika výbuchu plynu 2000 - 2013 

 Mimořádné události způsobené výbuchy plynu jsou neodmyslitelně součástí zásahů 

složek IZS. Těchto událostí mnoho za rok, v některých letech můžeme mluvit až o desítkách 

případů. Dojde-li k výbuchu plynu, můžeme tyto případy řadit k závažnějším událostem. Při 

těchto událostech obvykle dochází obvykle k velkým škodám na majetku, dosahujících deseti 

až sta tisícových částek. Nezřídka jsou u těchto událostí zranění lidé a ve výjimečných 

případech dochází i k úmrtí osob. Následující grafy zobrazují počty událostí výbuchu plynu, 

způsobené škody a počty zraněných a usmrcených osob. Do statistik však nejsou započítány 

výbuchy plynů úmyslně zapříčiněné. 
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Obr. 7 – Vývoj počtu událostí výbuchu plynu v ČR v letech 2000 – 2013 

 

Obr. 8 – Vývoj škod při výbuších plynu v ČR v letech  2000-2013 

 

Obr. 9 – Vývoj počtu osob zraněných a usmrcených při výbuších plynu v ČR v letech 2000-

2013 
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 Z vývojových grafů (Obr. 7 až 9) vidíme, že počet událostí výbuchů plynů, velikost 

škod a počty zraněných a usmrcených v celkovém průměru v České Republice klesají. 

Z tohoto průměru se však vymyká rok 2013, který se bohužel velmi odchyluje a to zejména 

v hodnotě způsobených škod a počtu zraněných osob. Tato odchylka je způsobena zejména 

jednou tragickou událostí, které se v roce 2013 udála. 

 Touto událostí byl výbuch zemního plynu ve čtyřpodlažním domě v ulici Divadelní 

v Praze, s následným zřícením jednoho patra v budově. Bylo zraněno 43 osob a škoda byla 

vyčíslena na 100 milionů Kč. [5] 

 Další událostí by úmyslně způsobený únik plynu a následný výbuch na ulici 6. května 

ve Frenštátu pod Radhoštěm. Výbuch způsobil zřícení střechy a půlky jednoho podlaží. Dům 

byl nakonec stržen. Při této události zahynulo 6 osob a 12 bylo zraněno. Škody byly vyčísleny 

na 10 milionů Kč. [5] 

 Tato druhá událost však není do statistik započítána, jelikož se jednalo a úmyslný 

trestný čin.  

4 Měřící zařízení 

 Měření, která jsem prováděl, jsem konal na výbuchovém autoklávu VA – 250  

ve vlastnictví Fakulty bezpečnostního inženýrství. Tento autokláv se nachází v areálu VVUÚ, 

a.s. v Ostravě Radvanicích. Toto zařízení umožňuje měřit výbuchové parametry plynů, par, 

prachů a jejich směsí v laboratorních podmínkách. 

4.1 Výbuchový autokláv VA 250 

 Výbuchový autokláv VA 250 se skládá ze samotného výbuchového autoklávu, 

ovládacího panelu, převodníku a počítače s vyhodnocovacím softwarem. Celé zařízení je 

sestaveno v souladu s ČSN ISO 6184. 
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Obr. 10 – Schéma výbuchového autoklávu VA 250 [6] 

4.1.1 Výbuchový autokláv 

 Výbuchový autokláv je kulová tlaková nádoba o objemu 250dm
3
. Nádoba je složená  

ze dvou polokoulí, které jsou připevněné k rámové konstrukci. Spodní polokoule je k rámu 

připevněná napevno. Horní polokoule je připevněná k rámu přes hydraulicky zvedanou 

konstrukci, která umožňuje zvednout polokouli o cca 80cm, což umožňuje pohodlný přístup 

při přípravě měření. [7] 

 Těsnost polokoulí je zajištěna těsněním, které je umístěno v drážce mezi dosedacími 

plochami polokoulí. Dále je těsnost zajištěna 12ks hydraulicky ovládanými kameny, které 

sevřou okraje polokoulí a drží je při sobě. Z důvodu přítomnosti hydraulického zařízení, je 

mimo výbuchovou komoru umístěna hydraulická jednotka. [6] 

 Autokláv je dále vybaven zařízením, které je potřebné pro uskutečnění měření.  

Ve spodní polokouli jsou umístěny elektromagnetické ventily, které slouží k přívodu plynu a 

k úpravě atmosféry. Dále míchadlo, které slouží k promíchávání směsí a k zajištění stejné 

koncentrace v celém objemu. U dna spodní polokoule je umístěn kulový ventil, tento ventil 

používáme pro zavedení vzorkovacích hadiček přístrojů měřících koncentraci. Uprostřed 

výbuchového prostoru jsou umístěny kontakty pro připevnění a iniciaci palníků. V horní 

polokouli je umístěno tlakové čidlo pro měření výbuchového tlaku a termočlánek pro měření 

teploty pláště autoklávu. [6] [7]  

 Vně i uvnitř výbuchového autoklávu je dále umístěno další zařízení, které však není 

podstatné pro tuto práci. Pro pořádek však uvádím nákres: 
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Obr. 11 – Schéma výbuchového autoklávu[6] 

Popis zařízení: 

1. Horní polokoule     15. Krycí síto 

2. Dolní polokoule     16. Míchadlo 

3. Spodní rámová konstrukce    17. Nastavitelný rozviřovací kužel 

4. Pohyblivá rámová konstrukce   18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

5. Hydraulický píst na otvírání komory  19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

6. Uzavírací kameny – 12Ks. (zámky)   20. Manometr 

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny  21. Elektromagnetický ventil   

8. Hydraulická jednotka    22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

9. Motor hydraulické jednotky   23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

10. Tlakové čidlo     24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

11. Kontakty pro iniciaci palníku   25. Elektronika autoklávu 

12. Elektrody vysokého napětí   26. Motor vývěvy 

13. Vyjímatelná topná plotýnka   27. Převodník elektrického signálu 

14. Pneumatický ventil vývěvy 

 

4.1.2 Převodník 

 Počítač vyhodnocující hodnoty, nedokáže zpracovat signál z čidel. Signál z čidel totiž 

přichází v elektrických veličinách jako je napětí a proud. Proto je do soustavy začleněn 

převodník neboli taky derivační člen, který převede signál na digitální formu. S digitálním 

signálem již dokáže počítač pracovat. [6] 
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4.1.3 Ovládací panel autoklávu 

 Ovládací panel je řídící jednotkou výbuchového autoklávu. Přes tento panel uživatel 

ovládá autokláv a určuje, co bude v danou chvíli pracovat. Na tomto panelu lze taky různé 

úlohy časovat, aby se odehrávaly přesně dle úlohy. Ovládací panel se skládá ze tří částí: 

 První část tvoří uživatelské rozhraní. Popíši prvky důležité při měření této práce: [7] 

 

Obr. 12 – Uživatelské rozhraní ovládacího panelu. [7] 

Tlačítka otevřít a zavřít – těmito ovladači se ovládá hydraulika, tedy spouštění horní 

polokoule. 

Spínač míchadla – tento spínač spouští míchadlo vnitřní atmosféry pro vytvoření stejné 

koncentrace v celém objemu. 

Spínače elektromagnetických ventilů 1. A 2. – tyto spínače slouží k ovládání 

elektromagnetických ventilů, pro napouštění plynů do autoklávu. 

Tlačítko start iniciace – tento ovladač spouští iniciaci ve výbuchovém autoklávu a zároveň 

spouští záznamová zařízení výbuchového tlaku. 
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Druhou částí ovládacího panelu je čelní panel. Na tomto panelu jsou umístěny 

digitální informativní přístroje a nastavovací prvky. V levé části čtyři teploměry, na kterých je 

možno regulovat teplotu horní polokoule, teplotu dolní polokoule, teplotu v kouli a teplotu 

topného hnízda. Tyto teploměry jsem používal pro zjištění teploty atmosféry ve výbuchové 

komoře. [7] 

Další digitální ukazatel umístěný uprostřed panelu zobrazuje hodnotu parciálního tlaku 

v kouli. Pokud je tlak v kouli rozdílný od atmosférického, blokuje tento ukazatel otevření 

výbuchové komory.  

Následující digitální ukazatel TECO slouží k nastavení a měření otáček míchadla. 

Zbývající poslední dva ukazatele vpravo slouží k nastavení doby víření a zpoždění 

iniciace. Tyto ukazatele jsem však při mé práci nevyužil. [7] 

 

Obr. 13 – Čelní panel ovládacího panelu 

Třetí částí ovládacího panelu je rozvaděč umístěný v ovládacím panelu. V tomto 

rozvaděči jsou umístěny jistící prvky pro případ zkratu nebo poruchy. [6] 

4.1.4 Počítač 

 Výstup z převodníku je zpracováván počítačem. Tento počítač je vybaven programem 

Kistler, který může zpracovat až 80 hodnot za vteřinu. Výstupem z tohoto programu může být 

graf nebo textový soubor obsahující všechny hodnoty, který můžeme využít v jiných 

programech. [6] 
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4.2 Ex Meter II (Methane) – měření koncentrace metanu 

 Koncentraci metanu ve výbuchové komoře jsem měřil pomocí přenosného detektoru 

hořlavých plynů Ex Meter II (Methane). Tento detektor pracuje na principu katalytického 

spalování a tepelné vodivosti. Citlivost detektoru je jen na celá procenta. Zdroj energie  

pro detektor mohla být vestavěná baterie nebo nabíjecí souprava. [8] 

 

Obr. 14 – Ex Meter II (Methane) [8] 

4.3 Dräger X-am 7000 – měření koncentrace propanu 

 Pro měření koncentrace propanu ve výbuchové komoře jsem použil Dräger X-am 7000 

firmy Dräger. Toto zařízení dokáže měřit až pět různých plynů dle druhu instalovaných 

senzorů. K měření propanu byl do zařízení nainstalován infračervený senzor. V našem 

případě přístroj dokázal měřit kromě koncentrace propanu také koncentraci čpavku, oxidu 

uhličitého, metanu a kyslíku. Displej zařízení ukazuje hodnoty jedno desetinné místo 

procenta. Zdroj energie pro detektor je vestavená baterie nebo nabíjecí souprava. [9] 
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Obr. 15 - Dräger X-am 7000 [9] 

4.4 MSA ALTAIR 5X – měření koncentrace kyslíku 

Pro měření koncentrace kyslíku ve výbuchové komoře jsem použil přístroj Altair 5X firmy 

MSA. Přístroj dokáže měřit až pět plynů současně. V našem případě přístroj měřil pouze 

koncentraci kyslíku a koncentraci metanu. Senzor na měření koncentrace kyslíku pracuje  

na základě technologie MSA XCell, vyvinutém firmou MSA. Hodnoty koncentrace kyslíku 

byly udávány na jedno desetinné místo. Zdroj detektoru je integrovaná baterie. [10] 

 

Obr. 16 – MSA Altarir 5X [10] 
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5 Měření 

 Dle cíle bakalářské práce budu určovat maximální výbuchové parametry ohraničených 

výbuchů při postupné změně koncentrace plynovzdušných směsí v rozsahu jejich výbušnosti. 

Výbušné směsi budou směsi metanu a vzduchu a propanu a vzduchu, změny koncentrace 

budou probíhat po jednom procentu koncentrace hořlavého plynu. 

5.1 Metan 

 Metan neboli methan, karban, bahení plyn se sumárním vzorcem CH4 je netoxický, 

hořlavý plyn. Tento plyn je lehčí než vzduch, je bez barvy a bez zápachu. Metan je 

nejjednodušší alkan a tím pádem i nejjednodušší uhlovodík. Hlavním zdrojem metanu 

v přírodě jsou biologické rozkladné procesy. Největší koncentrace metanu je v ložiscích 

zemního plynu, kde koncentrace metanu dosahuje od 70 do 90 procent. Metan se také 

uvolňuje při těžbě ropy, ve které je rozpuštěn. Nejširší využití má metan jako palivo. 

Vlastnosti metanu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 1 - Vlastnosti metanu [11] 

Fyzikální stav při 20°C/101,3 kPa plyn 

Molární hmotnost [g/mol] 16,042 

Bod tání [°C] -182 

Bod varu [°C] -161 

Hustota [kg/m3] 0,676 

Kritická teplota [°C] -82,7 

Kritický tlak [MPa] 4,596 

Teplota samovznícení [°C] 595 

Dolní mez výbušnosti [% obj.] 5 

Horní mez výbušnosti [% obj.] 14 

Maximální výbuchový tlak [bar] 7,4 

H-věty: H220 

 

 

Obr. 17 – Piktogramy pro metan  GHS02 – hořlavá látka a GHS04 – plyn pod tlakem [12] 



20 

 

 Jelikož je metan hořlavý plyn a jeho využití je široké, souvisí s tímto plynem také 

značné množství nehod. Tyto nehody nejčastěji vznikají v domácnostech, chemickém a 

těžebním průmyslu. V domácnostech je metan jako součást zemního plynu, především 

využíván jako zdroj tepla. S tímto využitím vznikají nehody hlavně následkem poruch 

plynových vařičů, sporáků a plynových topidel. V chemickém průmyslu je metan využíván 

hlavně k ohřevu a taky jako součást chemických reakcí. Při tomto použití jsou nehody 

nejčastěji způsobeny poruchami plynových kotlů, poruchami reaktorů a nedodržením 

bezpečnostních pravidel skladovaní. V těžebním průmyslu se vedle těžby zemního plynu, 

vyskytuje metan jako vedlejší produkt těžby uhlí a ropy. V tomto odvětví vznikají nehody 

většinou následkem technických poruch nebo porušením bezpečnostních předpisů.  

5.2 Propan 

 Propan se sumárním vzorcem C3H8 je netoxický, hořlavý plyn. Tento plyn je těžší než 

vzduch, je bez barvy a bez zápachu. Propan je třetí člen řady alkanů. Zdrojem propanu je 

frakční zkapalňování odpadních plynů při rafinaci ropy nebo vymražováním zemního plynu. 

Nejširší využití má propan jako palivo. Vlastnosti propanu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 2 - Vlastnosti metanu [13] 

Fyzikální stav při 20°C/101,3 kPa plyn 

Molární hmotnost [g/mol] 44 

Bod tání [°C] -188 

Bod varu [°C] -42,1 

Hustota [kg/m3] 1,910 

Kritická teplota [°C] 97 

Kritický tlak [MPa] 4,25 

Teplota samovznícení [°C] 470 

Dolní mez výbušnosti [% obj.] 2,2 

Horní mez výbušnosti [% obj.] 9,5 

Maximální výbuchový tlak [bar] 8,4 

H-věty: H220 

 

 

Obr. 18 – Piktogramy pro metan  GHS02 – hořlavá látka a GHS04 – plyn pod tlakem [14] 
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Jelikož je stejně propan jako metan hořlavinou a hojně se využívá, jsou s jeho 

používáním spojené také nehody. Nejširší využití propanu je jako součást směsi zvané 

propan-butan. Tato směs se skládá z plynů propan a butan, koncentrace propanu se pohybuje 

od 25 do 90 procent, dle podnebí, kde se směs využívá. Propan-butan se nejčastěji využívá 

v domácnostech a v dopravě. V domácnostech se propan-butan skladuje zkapalněný  

v tlakových nádobách o různých velikostech, využívá se jako zdroj tepla, především k topení 

a vaření. Největší nebezpečí hrozí při nedodržení bezpečnostních pokynů nebo při technické 

závadě, velkým problémem jsou také požáry prostor, ve kterých jsou tlakové láhve uloženy. 

V dopravě se propan-butan využívá k pohonu vozidel jako náhrada benzínu, tento systém se 

nazývá LPG. LPG je ve vozidlech skladováno v tlakových nádobách. Největší nebezpečí 

hrozí při dopravních nehodách vozidel se systémem LPG, kdy může dojít k porušení těsnosti 

LPG sytému a úniku plynu a následnému výbuchu. Dalším nebezpečím jsou také požáry 

těchto vozidel. 

5.3 Průběh měření 

 Před začátkem měření jsem zkontroloval propojení a funkčnost všech částí 

výbuchového autoklávu VA 250. To znamená propojení výbuchové komory a ovládacího 

panelu, ovládacího panelu a počítače. Vyzkoušel jsem funkčnost otevírání a zavírání 

výbuchové komory, prověřil jsem funkčnost míchadla a pohledem jsem zkontroloval těsnění. 

Dále jsem spustil počítač a program Kistler a spuštěním iniciace bez palníku a plynu jsem 

otestoval zpuštění záznamu tlaku. 

 Dále jsem připravil dle zkoušky tlakovou láhev s metanem nebo propanem. 

Zkontroloval jsem tlak uvnitř láhví a funkčnost redukčních ventilů na láhvi. Následně, jsem 

prověřil funkčnost elektromagnetického ventilu a připojil jsem k němu hadici od tlakové 

láhve pomocí objímky.  

 Jako další jsem si přichystal potřebné množství elektrických mžikových palníků, které 

jsem použil jako zdroj iniciační energie. Vodiče palníku jsem zkrátil cca na 7 cm a odstranil 

jsem izolaci, aby je bylo možno upevnit do svorek.  
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Obr. 19 Elektrický mžikový palník připevněn do svorek 

 Pro měření bylo nutné připravit přístroje pro měření koncentrace metanu, propanu a 

kyslíku, dle příslušné zkoušky. Přístroje jsem zapnul mimo laboratoř na čerstvém vzduchu, 

aby byly správně kalibrované. Poté jsem instaloval na měřicí přístroje gumové hadičky pro 

měření koncentrací ve výbuchové komoře.  

 Dále následovalo samotné měření. Měření jsem započal zapsáním tlaku a teploty 

v laboratoři. Poté jsem instaloval palník do svorek a zavedl jsem gumové hadičky měřících 

přístrojů do výbuchové komory skrze kulový ventil ve spodní polokouli. 

 

Obr 20. – Gumové hadičky měřících přístrojů zavedené do výbuchového autoklávu skrze 

kulový ventil. 

 Následně jsem zavřel výbuchovou komoru a začal jsem postupně napouštět plyn dle 

zkoušky, která měla být provedena. Během napouštění jsem měl zapnuté míchadlo a sledoval 

jsem přístroje měřící koncentraci plynu. Po dovršení předem určené koncentrace jsem přestal 

napouštět plyn a čekal jsem, až se atmosféra uvnitř výbuchové komory zcela promíchá. 
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 Po promíchání atmosféry jsem si zapsal teplotu atmosféry uvnitř výbuchové komory a 

koncentraci plynu a kyslíku do předem připravené tabulky. Vyjmul jsem hadičky měřících 

přístrojů a uzavřel jsem kulový ventil. Připravil program Kistler k měření a vypnul míchadlo. 

Počkal jsem cca 20s, až se atmosféra uklidní. 

 Následně jsem spustil iniciaci. Zkontroloval jsem, zda se program Kistler spustil a 

sledoval jsem teplotu atmosféry ve výbuchové komoře. Poté jsem si zapsal nejvyšší hodnotu 

této teploty. Po skončení záznamu programu Kistler jsem uložil hodnoty do textového 

souboru pro pozdější vyhodnocení. 

 Následně jsem spustil odsavač zplodin nad výbuchovou komorou pro odvětrání kouře, 

který se uvolní při otevření výbuchové komory. Otevřel jsem kulový ventil pro vyrovnání 

tlaku a otevřel jsem výbuchovou komoru. Pomocí tlakového vzduchu jsem výbuchovou 

komoru vyvětral a vyčistil. Nakonec jsem odstranil vyhořelý palník. 

 Tento postup, jsem opakoval pro každou koncentraci každého plynu. Všechny 

koncentrace byly proměřeny minimálně třikrát. Po ukončení všech měření jsem laboratoř a 

aparaturu uvedl do původního stavu. 

6 Vyhodnocení měření 

 Měření jsem vyhodnocoval v programu MS Excel, do kterého jsem vkládal data 

z textových souborů programu Kistler. Pro metan i propan jsem vyhodnocoval hodnoty 

výbuchových křivek, výbuchové charakteristiky, rychlostí nárůstu výbuchového tlaku, 

indukčních period, maximálních teplot a obsahu kyslíku. Výbuchovou charakteristiku metanu 

jsem srovnal s výsledky měření metanu projektu SAFEKINEX. 

6.1 Metan 

 Celkem jsem provedl třicet tři měření výbušných směsí metanu a vzduchu. Měření 

probíhala v rozmezí 5 až 14 procent. Každé měřené procento bylo proměřeno třemi až čtyřmi 

měřeními. Z tohoto důvodu jsem z vyhodnocení vyřadil měření koncentrace 6%, jelikož 

nebylo podloženo minimálně třemi měřeními, z důvodu vyřazení velmi odlišných hodnot. 

Všechny naměřené hodnoty tlaku jsou relativní tlak. 

6.1.1 Výbuchové křivky 

 Na následujících grafech porovnávám výbuchové křivky různých koncentrací metanu. 
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Obr. 21 – Výbuchové křivky metanu v rozmezí koncentrace 5 -14% 
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Obr. 22 – Výbuchové křivky metanu v rozmezí koncentrace 5 -14% (3D)
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6.1.2 Výbuchová charakteristika 

 Následující graf zobrazuje výbuchovou charakteristiku směsí metanu a vzduchu. 

 

Obr. 23 – Výbuchová charakteristika metanu 

Tab. 3 – Vliv koncentrace metanu na výbuchový tlak 

Koncentrace [obj.%]  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pvýb [bar] 2,90 4,96 6,05 6,69 6,43 6,26 5,85 4,17 3,31 

  

Z grafu výbuchové charakteristiky metanu lze vidět, že dosažený maximální 

výbuchový tlak byl 6,7bar. Tento tlak je oproti odborné literatuře menší o 0,7bar, tento rozdíl 

je zřejmě způsoben druhem použitého zařízení a vstupními podmínkami při měření. 

Maximální výbuchový tlak byl docílen při koncentraci 9%. Oběma směry od této 

koncentrace, výbuchové tlaky klesají až k mezím výbušnosti. Dolní mez výbušnosti (LEL) 

jsem určil na koncentraci 5%, pod tuto koncentraci se směs již neiniciovala. Horní mez 

výbušnosti (UEL) jsem určil na koncentraci 14%, nad tuto koncentraci již nebyl ve směsi 

dostatek kyslíku a směs se již neiniciovala danou iniciační energii. 

6.1.3 Rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

 Následující graf zobrazuje závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku  

na koncentraci metanu. Z grafu lze vyčíst, že maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

je 102,7bar.s
-1

, tato rychlost byla změřena při koncentraci 9%. Od této koncentrace rychlost 
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strmě padá, až k horní a dolní mezi výbušnosti. U mezí výbušnosti je rychlost nárůstu až 6x 

nižší, než u koncentrace 9%. 

 

Obr. 24 – Rychlost nárůstu výbuchového tlaku v závislosti na koncentraci metanu 

Tab. 4 – Vliv koncentrace metanu na rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

Koncentrace [obj.%]  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

]  13,33 36,96 71,72 102,72 79,28 63,41 54,89 15,22 13,33 

 

 Z rychlosti nárůstu výbuchového tlaku jsem dále vypočítal kubickou konstantu dle 

vzorce uvedeného v oddíle 3.3.3. Následující tabulka zobrazuje hodnoty kubické konstanty. 

Tab. 5 – Vliv koncentrace metanu na hodnoty kubické konstanty 

Koncentrace [obj.%]  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

KG [bar.m.s
-1

]  8,40 23,29 45,18 64,71 49,94 39,94 34,58 9,59 8,40 

 

6.1.4 Indukční perioda 

 Následující graf představuje velikost indukční periody v závislosti na koncentraci 

metanu ve výbušné směsi. 

 Z grafu je vidno, že indukční perioda se směrem od mezí výbušnosti k optimální 

koncentraci výrazně zkracuje.  V rozmezí 8 až 11 % je velikost indukční periody takřka stejná 

a pohybuje se kolem 0,03sec. Avšak od tohoto rozmezí k horní a dolní mezi výbušnosti se 

indukční perioda výrazně prodlužuje. 
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Obr. 25 – Závislost velikosti indukční periody na koncentraci metanu  

Tab. 6 – Vliv koncentrace metanu na velikost indukční periody 

Koncentrace [obj.%]  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ind. Perioda [s] 0,36 0,08 0,04 0,03 0,03 0,03 0,07 0,21 0,48 

 

6.1.5 Maximální teplota 

 Následující graf zobrazuje maximální teploty polokoulí výbuchového autoklávu, 

dosažené při měření v závislosti na koncentraci metanu. Vzhledem k použitým snímačům 

teploty a jejich umístění se jedná spíše o hodnoty technické, které nezachycují skutečné 

teploty výbuchového děje. 

 

Obr. 26 – Závislost maximální teploty na koncentraci metanu 
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Tab. 7 – Vliv koncentrace metanu na maximální teplotu 

Koncentrace [obj.%]  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Max. teplota  [
o
C] 222 267 279 287 279 293 280 272 266 

 

 Maximální teploty dosažené při měření byla 293
o
C, tato teplota byla dosažena  

při koncentraci 11%. Toto je způsobeno velkým vlivem počáteční teploty výbušné směsi a tím 

pádem i pořadím koncentrací v měření. Na výše uvedeném grafu je zřejmé, že maximální 

teplota se od mezí výbušnosti směrem k optimální koncentraci zvyšuje. Pokles teploty  

na koncentraci 10%, byl způsoben nízkou teplotou zařízení a výbušné směsi na počátku 

měření. 

6.1.6 Koncentrace kyslíku 

 Následující graf zobrazuje závislost koncentrace kyslíku na koncentraci metanu  

ve výbušné směsi.  Před začátkem měření byla v laboratoři změřena koncentrace kyslíku, 

koncentrace kyslíku byla 20,7%. Tato atmosféra byla použita jako základ směsi pro výbušnou 

směs. Z grafu je vidno, že stoupne-li koncentrace metanu o 9%, z 5 na 14 procent, změní se 

koncentrace kyslíku pouze o 1,7%, z 19,7 na 18 procent. Pro většinu hořlavin je limitní 

koncentrace kyslíku v okolí 16 – 18%. Z grafu vidíme, že koncentrace kyslíku u horní hranice 

výbušnosti se pohybuje kolem hodnoty 18%. Toto potvrzuje, že horní hranice výbušnosti je 

nejvíce ovlivněna koncentrací kyslíku. 

 

Obr. 27 – Závislost koncentrace kyslíku na koncentraci metanu. 
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Tab. 8 – Vliv koncentrace metanu na koncentraci kyslíku 

Koncentrace Metan [obj.%]  5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Koncentrace Kyslík [obj.%]  19,7 19,5 19,2 19,0 18,8 18,7 18,5 18,2 18,0 

6.1.7 Srovnání s výsledky projektu SAFEKINEX 

 Projekt SAFEKINEX je součástí evropského programu pro energii, životní prostředí  

a udržitelný rozvoj. Tento program je pod záštitou Federálního ústavu pro výzkum a testování 

materiálu. SAFEKINEX je zkratkou: Safe and Efficient hydrocarbon oxidation processes by 

kinetics and explosion expertice neboli Bezpečné procesy oxidace uhlovodíku dle zkušeností 

s kinetikou a explozemi. Tento projekt má pomoci k zavedení nových evropských směrnic  

pro oblast prevence výbuchů. [15] 

 Graf (Obr. 28) porovnává výbuchové charakteristiky metanu projektu SAFEKINEX  

a výbuchovou charakteristiku mého měření. Výbuchový tlak v tomto grafu se rovná 

absolutnímu tlaku dělenému atmosférickým. 

 Na grafu je viditelné, že výbuchová charakteristika vycházející z měření  

na výbuchovém autoklávů VA 250, je téměř totožná s výbuchovými charakteristikami 

změřenými v projektu SAFEKINEX. Z grafu je však viditelné, že výbuchová charakteristika 

VA 250 je posunutá o 0,5 -1 % směrem k dolní mezi výbušnosti. Toto posunutí vysvětluje 

také velmi vysoký výbuchový tlak na dolní mezi výbušnosti při koncentraci 5%. Toto 

posunutí bylo zřejmě způsobeno nepřesným měřením koncentrace metanu, jelikož měřící 

zařízení dovolovalo měřit koncentraci pouze na celá procenta. 

 Graf (Obr. 29) porovnává kubické konstanty metanu změřené v projektu SAFEKINEX 

a hodnoty změřené na VA 250. 

 Na grafu je vidět, že hodnoty získané měřením na VA 250 jsou velmi blízké hodnotám 

změřených v projektu SAFEKINEX. Celá křivka je však opět posunuta cca o 1% koncentrace 

směrem k dolní mezi výbušnosti. Toto posunutí má stejný důvod jako posunutí na grafu 

srovnávajícím výbuchové charakteristiky. 
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Obr. 28 – Srovnání výbuchových charakteristik projektu SAFEKINEX a VA 250 [15] 

 

Obr. 29 – Srovnání hodnot kubických konstant projektu SAFEKINEX a VA 250 [15] 
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6.2 Propan 

 Celkem bylo provedeno dvacet tři měření výbušných směsí propanu a vzduchu. 

Koncentrace propanu se během měření pohybovala od 2,5 do 9 objemových procent. Každé 

procento koncentrace propanu bylo pro měřeno třikrát. Výjimkou z tohoto pravidla, bylo 

měření koncentrace 2,5%, tato koncentrace byla změřena jen dvakrát. Všechny hodnoty tlaku 

jsou relativní tlak. 

6.2.1 Výbuchové křivky 

 Následující grafy porovnávají výbuchové křivky různých koncentrací propanu. 
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Obr. 30 - Výbuchové křivky propanu v rozmezí koncentrace 2,5 – 9% 
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Obr. 31 - Výbuchové křivky propanu v rozmezí koncentrace 2,5 – 9% (3D) 
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6.2.2 Výbuchová charakteristika 

 Následující graf zobrazuje výbuchovou charakteristiku směsi propanu a vzduchu. 

 

Obr. 32 – Výbuchová charakteristika propanu 

Tab. 9 – Vliv koncentrace propanu na výbuchový tlak 

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

Pvýb [bar] 3,59 7,09 7,61 6,68 5,15 4,21 0,93 0,39 

 

 Z grafu je patrné, že nejvyšší výbuchový tlak byl určen při koncentraci 4 %. Při této 

koncentraci byl průměrný tlak 7,6 barů. V různých publikacích o propanu je hodnota 

maximálního výbuchového tlaku 8,4 barů. Tento rozdíl je zřejmě způsoben druhem použitého 

zařízení a vstupními podmínkami při měření. Dále z grafu vidíme, že dolní mez výbušnosti 

(LEL) byla určena na koncentraci 2,5%. Od této koncentrace stoupá křivka strmě vzhůru, až 

ke koncentraci 4%. Od této koncentrace křivka klesá k horní mezi výbušnosti (UEL), která se 

nachází na hodnotě koncentrace 9%. 

6.2.3 Rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

 Následující graf zobrazuje závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku  

na koncentraci propanu. 

 Na tomto grafu vidíme, že největší rychlost nárůstu výbuchového tlaku byla  

na koncentraci 4% a měla hodnotu 235,77bar.s
-1

 . Od této koncentrace rychlost nárůstu strmě 
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klesá na obě strany. Na jedné k dolní mezi výbušnosti. A na druhé ke koncentraci 7%, od této 

koncentrace až k horní mezi výbušnosti se rychlost nárůstu výbuchového tlaku již téměř 

nemění. 

 

Obr. 33 – Rychlost nárůstu výbuchového tlaku v závislosti na koncentraci propanu 

Tab. 10 – Vliv koncentrace propanu na rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

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

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

]  12,00 142,37 235,70 218,96 74,74 14,59 10,00 9,33 

 

 Z rychlosti nárůstu výbuchového tlaku jsem dále vypočítal kubickou konstantu dle 

vzorce uvedeného v oddíle 3.3.3. Následující tabulka zobrazuje hodnoty kubické konstanty. 

Tab. 11 – Vliv koncentrace propanu na velikost kubické konstanty 

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

KG [bar.m.s
-1

]  7,56 89,69 148,48 137,94 47,08 9,19 6,30 5,88 

 

6.2.4 Indukční perioda 

 Následující graf zobrazuje závislost trvání indukční periody na koncentraci propanu. 

 Na grafu vidíme, že nejkratší indukční perioda byla naměřena při koncentraci 4%. 

Tato indukční perioda trvala pouze 0,03sec. Naopak doba trvaní indukční periody u mezí 
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výbušnosti je významně delší. Na dolní mezi výbušnosti trvala 0,38sec, na horní mezi 

výbušnosti 0,52sec. 

 

Obr. 34 – Závislost délky indukční periody na koncentraci propanu  

Tab. 12 – Vliv koncentrace propanu na velikost indukční periody 

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

Ind. Perioda  [s] 0,378 0,062 0,030 0,034 0,099 0,148 0,347 0,521 

 

6.2.5 Maximální teplota 

 Následující graf zobrazuje závislost maximální teploty polokoulí výbuchového 

autoklávu na koncentraci propanu. Opět se vzhledem k použitým snímačům teploty a jejich 

umístění se jedná spíše o hodnoty technické, které nezachycují skutečné teploty výbuchového 

děje. 

 

Obr. 35 – Závislost maximální teploty na koncentraci propanu 
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Tab. 13 – Vliv koncentrace propanu na nejvyšší teplotu 

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

Max. teplota [
o
C] 257 310 303 304 284 268 51 31 

 

 Na grafu vidíme, že nejvyšší teplota byla 310
o
C a byla docílena při koncentraci 3%. 

Opět vidíme, že teploty dosažené v rozmezí 3 – 5%, jsou velmi podobné. Důvodem je, že  

na výslednou teplotu má velký vliv počáteční teplota autoklávu a tím i pořadí, ve kterém byly 

různé koncentrace měřeny. Z tohoto důvodu je teplota na koncentraci 4% nižší. 

6.2.6 Koncentrace kyslíku 

 Na následujícím grafu je zobrazena závislost koncentrace kyslíku na koncentraci 

propanu. 

 

Obr. 36 – Závislost koncentrace kyslíku na koncentraci propanu 

Tab. 14 – Vliv koncentrace propanu na koncentraci kyslíku 

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

Koncentrace Kyslík [obj.%]  20,3 19,5 19,2 18,9 18,7 18,2 18,1 18,1 

 

Na grafu je viditelné klesání koncentrace kyslíku s rostoucí koncentrací propanu. 

Křivka značící tento trend má tvar podobný parabole. Mezi 2 -4% koncentrace propanu, klesá 

koncentrace kyslíku strmě. Naopak při koncentraci 7 – 9% propanu se koncentrace kyslíku 

mění jen minimálně. 
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 Z grafu je zřejmé, že koncentrace kyslíku při horní mezi výbušnosti se pohybuje 

kolem hodnot 18%. Toto opět potvrzuje, že na horní mez výbušnosti má velký vliv 

koncentrace oxidovadla. 

7 Závěr 

 Cílem této práce bylo určit hodnoty maximálních výbuchových parametrů 

ohraničených výbuchů pomoci měření při postupné změně koncentrace vybraných 

plynovzdušných směsí v rozsahu jejich výbušnosti. 

 Vybranými plyny k měření byl metan a propan. Měření probíhala ve výbuchovém 

autoklávu VA 250 umístěném ve VVUÚ, a.s. v Ostravě Radvanicích. Při vyhodnocení měření 

byly vykresleny výbuchové křivky a určena výbuchová charakteristika. V rámci provedených 

měření byly rovněž vyhodnoceny základní výbuchové veličiny, jako maximální výbuchový 

tlak, rychlost nárůstu výbuchového tlaku, kubická konstanta, doba indukční periody, 

maximální dosažená (technická) teplota a závislost koncentrace kyslíku na koncentraci 

měřeného plynu. Výsledky metanu byly porovnány s výsledky projektu SAFEKINEX. 

 Měřením směsi metanu a vzduchu byl určen maximální výbuchový tlak pmax = 6,7bar, 

literatura však uvádí tlak 7,4bar. Tento rozdíl byl zřejmě způsoben druhem použitého zařízení 

a vstupními podmínkami při měření. Maximální výbuchový tlak byl určen při koncentraci  

c = 9 obj.%, při této koncentraci byla určena i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max = 102,7bar.s
-1

 a nejkratší indukční perioda ti,min = 0,03s. Maximální (technická) 

teplota 293
o
C byla dosažena při koncentraci 11obj.%, důvod proč nebyla dosažena při 

koncentraci 9 obj. %, je různá počáteční teplota výbušné směsi. 

 Měřením směsi propanu a vzduchu byl určen maximální výbuchový tlak pmax = 7,6bar, 

literatura však uvádí tlak 8,4bar. Tento rozdíl je opět způsoben druhem použitého zařízení a 

vstupními podmínkami při měření. Maximální výbuchový tlak byl určen při koncentraci  

c = 4 obj.%, při této koncentraci byla určena i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max = 235,7bar.s
-1

 a nejkratší indukční perioda ti,min = 0,03s. Maximální (technická) 

teplota 310
o
C byla dosažena při koncentraci 3%, důvod proč nebyla dosažena při optimální 

koncentraci, je opět různá počáteční teplota výbušné směsi. 
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Seznam zkratek 

LPG - Liquefied Petroleum Gas neboli Zkapalněný ropný plyn používaný jako palivo 

VVUÚ, a.s. – Vědeckovýzkumný uhelný ústav, akciová společnost 

s – sekunda, jednotka času 

o
C – stupeň Celsia, jednotka teploty  

m.s
-1

 – metrů za sekundu, jednotka rychlosti  

bar – jednotka tlaku, 1bar = 100 000Pa – pascalů 

J – Joule, jednotka energie 

dm
3
 – decimetr krychlový, jednotka objemu 

bar.s
-1

 – barů za sekundu, jednotka nárůstu tlaku 

cm – centimetr, jednotka délky 1m = 100cm 

c – objemová koncentrace 

obj. % - objemová procenta, jednotka objemové koncentrace 

tzv. – takzvaný 

kons. – konstanta 

ks. – kus 

cca – circa, latinsky přibližně 
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