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Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení minimální iniciační energie 

hořlavých prachů. Pro vybrané vzorky prachu se posuzuje vliv změny rozviřovacího tlaku 

na hodnoty minimální iniciační energie. Úvodní část je věnována základním poznatkům o 

výbušnosti prachů, okolnostem, které mohou zapříčinit nebo ovlivnit jejich iniciaci a 

možným iniciačním zdrojům. Navazující část popisuje vlastnosti a přípravu vzorků, postup 
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1 Úvod 

 

 I přes rozsáhlý výzkum a podrobné zkoumání, jsou dnes výbuchy prachu stále 

reálným nebezpečím. Ohroženy jsou především oblasti energetiky, zemědělství, 

potravinářství, průmyslu, ale i mnoho dalších oborů lidské činnosti. Řada současných 

technologií využívá různé druhy hořlavých prachů a směsí, které se za určitých podmínek 

mohou stát zdrojem výbuchu. Abychom byli schopni účinně provádět opatření přispívající 

k ochraně proti nebezpečí výbuchu, je nutné předem experimentálně posoudit faktory 

a podmínky, které mohou mít vliv na výbušnost hořlavých prachů. 

 

 Jednou ze základních podmínek výbušnosti je přítomnost iniciačního zdroje 

o dostatečné energii, která zajistí vznícení výbušné směsi. Tuto hodnotu představuje 

minimální iniciační energie, definována jako nejnižší elektrická energie nahromaděná 

v kondenzátoru, která při výboji způsobí vznícení zápalné směsi prachu. Předmětem práce 

je experimentální měření a stanovení minimální iniciační energie pro prachy hliníku 

a toneru, postupem a za stanovených zkušebních podmínek uvedeným v ČSN EN 13821 

s posouzením vlivu změny rozviřovacího tlaku na tuto hodnotu. Předpokladem je změna 

minimální iniciační energie při snížení velikosti rozviřovacího tlaku z normou stanovených 

7 barů na nižší hodnoty 6 a 5 barů pro vybrané koncentrace prachu v rozsahu výbušnosti 

a pro různé doby zpoždění iniciace. V druhé části práce jsem v rámci přípravy vzorků 

měřením zjišťoval fyzikální vlastnosti materiálů: velikost a tvar částic, sypnou hustotu, 

obsah vlhkosti. Pomocí snímků z vysokorychlostní kamery bylo možné určit disperzi, 

turbulenci a ustálení pohybu směsi při rozviřování uvnitř zkušebního zařízení MIE-D 1.2. 

Naměřené hodnoty změny minimální iniciační energie jsou porovnány ve formě bodových 

grafů. Zjištěné skutečnosti jsem následně posoudil a vyhodnotil v závěru práce. 

 

 Diplomová práce vznikla v rámci projektu SGS 2014 - SP2014/158: Vliv disperze 

hořlavých prachů na vybrané požárně - technické charakteristiky. Předmětem výzkumu 

v rámci tohoto projektu bylo zkoumání a tvorba prachových disperzí a experimentální 

měření požárně-technických charakteristik prachu, minimální iniciační energie a 

výbuchových parametrů. Cílem projektu bylo určení vhodných rozviřovacích tlaků a dob 
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zpoždění iniciace pro různé typy prachových vzorků na základě jejich fyzikálních 

vlastností. Provedená měření byla přínosem pro lepší poznání těchto dějů s následným 

uplatněním v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2 Rešerše literatury 

 V této kapitole je uveden přehled literatury a informačních zdrojů, ze kterých jsem 

vycházel při vypracování diplomové práce. Snahou bylo najít takové veřejné zdroje 

informací, které se věnují problematice výbušnosti hořlavých prachů a jejich iniciaci. 

Informace jsem čerpal z tištěných publikací a z publikací vyhledaných na stránkách 

Ústřední knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Dále také 

z internetu - českých i zahraničních zdrojů, databází a norem, které jsou uvedeny 

v seznamu použité literatury. 

 

Česká literatura 

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

1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 188 s. 

ISBN 80-86111-21-0. 

 

 Autor rozdělil knihu do dvou částí. První část objasňuje základní poznatky 

o výbuchu, možnosti jeho vzniku, ovlivnění chování a působení projevů na okolí. Dále 

obsahuje příklady výbušných směsí a také možnosti předpovědi hrozícího nebezpečí 

výbuchu. Druhá část shrnuje způsoby zabránění vzniku podmínek výbuchu a také popisuje 

možnosti a opatření jak aktivní, tak pasivní protivýbuchové ochrany. Využil jsem 

především kapitolu, která obsahuje základní poznatky o výbuších. 

  

 

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

repro, spol. s r.o., 2007. 78 s. ISBN 978-807362-515-3. 

 

 Publikace je zaměřena na nebezpečí výbuchu prachu v technologiích. V rámci 

stanovení rizikovosti se zabývá určením iniciačních zdrojů, jejich vyloučením 

a minimalizací. V návaznosti na tyto skutečnosti je v druhé části vysvětlena protiexplozní 

ochrana, prevenční systémy pro potlačení a zabránění přenosu exploze a příklady aplikace 

v praxi. 
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DAMEC, Jaroslav a Ladislav ŠIMANDL. Laboratorní praktikum protivýbuchové 

prevence technologických procesů. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2005, 40 s. ISBN 80-86634-57-4. 

  

Jde o ucelený přehled metod, principů a postupů při přípravě, měření 

a vyhodnocování technicko-bezpečnostních parametrů základních reprezentativních vzorků 

z oboru průmyslových prachů v laboratorních podmínkách podle příslušných technických 

norem použitých v praktické části práce. 

 

 

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

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

normalizační institut, 2005. 17 s. 

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13821:2002. Stanovuje zkušební 

metodu a požadavky na měřící zařízení pro určování minimální zápalné (iniciační) energie 

směsi prachu se vzduchem pro elektricky vytvářené jiskry, která byla v práci použita. 

 

 

Zahraniční literatura 

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

Professional Publishing, 2003. 719 p., ISBN-10: 0-7506-7602-7. 

 

 Jde v pořadí o třetí autorovo rozšíření. První vydání vyšlo již v roce 1991. Tato 

kniha zastřešuje většinu americké a německé literatury dostupné z veřejných zdrojů 

z oblasti výbušnosti prachů. Představuje detailní a komplexní pohled na všechny významné 

fáze, které se týkají nebezpečí a kontroly výbuchů prachů, od počáteční výzkumné činnosti 

až po jednotlivá praktická opatření. Obsahuje aktuální informace o převládajících 

činnostech, zkušebních metodách, konstrukčních opatřeních a bezpečných pracovních 

postupech při práci s prachy v řadě odvětví lidské činnosti. Jedná se o jednu 

z nejobsáhlejších publikací z oblasti výbuchů průmyslových prachů. 
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U.S. CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD. 

Investigation report: Combustable dust hazard study. Washington, DC, 2006. 77 p. 

 

 Tato závěrečná vyšetřovací zpráva, zpracovaná nezávislým federálním úřadem pro 

řešení průmyslových havárií (CSB), upozorňuje na vážnost problematiky výbušnosti 

prachů. Zkoumá jednotlivá rizika, úroveň bezpečnosti a podmínky vzniku havárií 

způsobených výbuchem prachu. Velká část je věnována jednotlivým incidentům, stanovení 

příčin vzniku, následkům a přijatým opatřením pro předcházení podobným haváriím 

v budoucnosti. 

 

 

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

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

 

 Autor knihy vychází ze své dvaceti pěti leté zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje 

v chemickém průmyslu. Podstatné z hlediska obsahu jsou především první tři kapitoly, 

které poskytují informace o hořlavosti, zapalitelnosti a výbušnosti prachů. Využil jsem 

také kapitolu o iniciačních zdrojích a možnostech jejich účinné prevence a kontroly. 
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3 Definice pojmů 

Vysvětlení pojmů podle ČSN EN 13821 [12] a ČSN EN 11 27-1 [10] 

 

Prach (dust): 

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

Maximální velikost částic běžně nepřekračuje 500 µm. 

 

Hořlavý prach (combustible dust): 

Prach, který je schopen vytvářet po svém vznícení exotermickou reakci se vzduchem. 

 

Výbušná směs prachu se vzduchem (explosive dust/air mixture): 

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

směsi. 

 

Jiskrový výboj (spark discharge): 

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

rozdílný potenciál. Výboj překlene vzduchovou mezeru mezi vodiči ve formě ionizačního 

kanálu. 

 

Minimální zápalná energie výbušné směsi prachu se vzduchem (minimum ignition 

energy of an explosive dust/air mixture): 

Nejnižší elektrická energie, nahromaděná na kondenzátoru, která je při výboji právě 

dostatečná pro způsobení vznícení zápalné směsi daného prachu za stanovených 

zkušebních podmínek. 

 

Vznícení (ignition): 

Šíření nepřerušovaného plamene od místa jiskrového výboje. 

 

Doba zpoždění vznícení (ignition delay time): 

Doba mezi začátkem rozviřování prachového vzorku do vznosu a okamžikem vzniku 

jiskrového výboje. 
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Zkušební podmínky (test conditions): 

Vzduch s teplotou v rozsahu od 20 °C do 25 °C a absolutním tlakem v rozsahu od 0,8 baru 

do 1,1 baru. 

 

Výbuch (explosion): 

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

obou těchto veličin současně. 

 

Rozsah výbušnosti (range of explosiveness): 

Rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat výbuch. 

 

Meze výbušnosti (explosion limits): 

Meze ohraničující rozsah výbušnosti. 

 

Dolní mez výbušnosti (lower explosion limit): 

Dolní mez rozsahu výbušnosti. 

 

Horní mez výbušnosti (upper explosion limit): 

Horní mez rozsahu výbušnosti. 

 

Výbušná atmosféra (explosive atmosphere): 

Směs vzduchu a hořlavé látky ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických 

podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi. 

 

Výbuchové parametry (explosion parameters): 

Ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními postupy. 
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4 Problematika hořlavých prachů 

 Nebezpečí výbuchu hořlavého prachu dnes hrozí v řadě oborů lidské činnosti. Jde 

o oblasti, které souvisí s výrobou nebo zpracováním hořlavých pevných látek, jako je 

dřevo, uhlí, plasty, obiloviny, léčiva, práškové kovy a mnohé další. V průmyslových 

procesech se může hořlavý prach vyskytovat jako surovina, meziprodukt výroby nebo jako 

odpadní materiál. Tato problematika tedy zahrnuje řadu výrobních odvětví, procesů 

a materiálů, u kterých hrozí riziko výbuchu se závažnými dopady na majetek, životy 

a zdraví lidí. [7] 

 

 Lze říci, že ve formě prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě 

anorganických, jako je dolomit, vápenec a další oxidy a soli kovů. Řada přírodních 

výbušných prachů je skoro neomezená. Veškeré organické prachy jsou výbušné, ať už 

vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování nebo jsou hlavním produktem výroby. [20] 

 

4.1 Vývoj v dané oblasti 

 První prokazatelné zmínky o výbuších prachů se datují do roku 1795. Z této doby 

pochází studie hraběte Morozza, který popisuje výbuch moučného prachu ve skladišti 

v Turíně v roce 1785. Další zmínky o výbuších přibývají s rozvojem hornictví při dobývání 

uhelných nalezišť. V roce 1845 dospěli vědci Faraday a Lyell k předpokladu, že 

při důlních explozích sehrává zásadní roli uhelný prach a nikoli jen samotný výskyt 

metanu. Během dalšího výzkumu, především v 20. století se prokázalo, že výbuchy prachu 

jsou reálnou hrozbou a je nutné se podrobně touto problematikou zabývat jak v oblasti 

prevence, tak i aplikací bezpečnostních opatření. [8] 

 

 V dnešní době exponenciálního růstu lidských potřeb je pochopitelný i prudký 

rozvoj řady průmyslových oblastí a přibývání nových odvětví. Tato skutečnost, i přes to, že 

riziko výbušnosti prachů je dnes poměrně dobře známo a podrobně zkoumáno, má 

za následek neklesající počet havárií způsobených výbuchem prachu. Jako příklad mohu 

uvést statistiku vedenou federálním úřadem pro vyšetřování havárií v USA z období mezi 

lety 1980-2005 (obr. 1). Ta uvádí 281 havárií způsobených výbuchem prachu, mající 

za následek 119 mrtvých a 718 zraněných osob a to pouze na území Spojených států. 



 

9 

 

Od roku 2008 až 2012 je evidováno dalších 50 havárií s 29 usmrcenými a 161 zraněnými 

osobami. [9] 

 

 Aktuální je toto nebezpečí především pro rozvojové země v etapě rychlého vývoje 

v oblasti průmyslu, kde nejsou zaváděna dostatečná bezpečnostní opatření. Dokladem toho 

je havárie v Číně v provincii Jiangsu ze dne 22. srpna 2014, kdy po výbuchu prachu 

v továrně na výrobu strojních součástí zemřelo 75 osob a dalších 185 bylo zraněno. [16] 

 

 

 

Obr. 1 Počet havárií s výbuchem prachu v USA mezi lety 1980–2005 [9] 

 

4.2 Odvětví s nebezpečím výbuchu prachů 

  K tvorbě výbušné směsi prachu se vzduchem může docházet při mletí, 

drcení, prosévání a dopravě hořlavých pevných látek, v systémech odsávání prachu 

od technologických zařízení, při nanášení práškových nátěrových hmot nebo 

při skladování v silech a zásobnících v řadě oborů lidské činnosti. Zastoupení jednotlivých 

odvětví (obr. 3) a vybraných druhů materiálů u havárií s výbuchem prachu (obr. 2) jsou 

zobrazeny v prstencových grafech níže v textu. [7] 



 

10 

 

 

Obr. 2 Druhy materiálů u havárií s výbuchem prachu v USA (1980–2005) [9] 

 

Energetický průmysl 

 V elektrárnách a teplárnách, které využívají jako palivo hnědé a černé uhlí, jsou 

výbuchem ohroženy zejména technologické celky mletí a pneumatické dopravy paliva 

do kotlů. Toto nebezpečí platí i pro dnes stále více využívané směsi s biomasou. Tvorbu 

výbušné atmosféry lze také očekávat v místech přesypů pásové dopravy uhlí a zásobníků, 

kde v důsledku vzájemného tření kusového uhlí dochází k tvorbě menších prachových 

podílů. Nebezpečí vzniká i v blízkém okolí těchto technologických celků. Důvodem je 

usazování jemného prachu na horizontálním zařízení a na stavebních konstrukcích. Uhelný 

prach pro svůj vodivostní charakter představuje také značné riziko požáru od elektrických 

zařízení. Z pohledu výbušnosti je nejrizikovější uhlí hnědé, které v porovnání s uhlím 

černým a antracitem dosahuje nižších hodnot spodní meze výbušnosti a vyšších hodnot 

výbuchových parametrů. [15] 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl 

 Výbuchem jsou ohroženy zejména technologické celky skladování obilnin a výroby 

krmných směsí. Nebezpečí výbuchu hrozí především ve vnitřním prostoru skladovacích sil 

při jejich plnění, v prostorech pro výsyp obilovin do přepravních vozů, dále v zařízeních 
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pro dopravu obilovin. Především jde o korečkové a řetězové elevátory. U technologie 

výroby krmných směsí jsou riziková šrotovací a míchací zařízení. V potravinářském 

průmyslu je nebezpečí výbuchu spojeno zejména s výrobou mouky, škrobu, cukru, 

sušeného mléka, dále s výrobou čaje, koření nebo tabákových výrobků. Je také dobré 

zdůraznit, že v těchto případech se množství látky vyskytuje v takovém objemu, že vždy 

dochází k tvorbě výbušných koncentrací. Především v potravinářství také není možné 

použít systém inertizace z důvodů možné kontaminace nebo znehodnocení skladované 

látky. [7] 

 

Dřevozpracující průmysl, kovoobrábění 

 Při zpracování dřeva vzniká značné množství dřevných částic prachu různých 

rozměrů, jež mohou ve směsi se vzduchem tvořit výbušnou směs. Nebezpečí výbuchu 

představují nejčastěji systémy odsávání prachu od dřevozpracujících strojů, jako jsou 

cyklónové odlučovače a filtry. Nebezpečné jsou však i prachy kovů jako hliník, zinek 

a titan, vznikající při jejich broušení, frézování, nebo soustružení. Většina kovových 

prachů dosahuje vysokých hodnot výbuchových parametrů a je zařazena do nejvyšší třídy 

výbušnosti hořlavých prachů. [15] 

 

Textilní průmysl 

 Nebezpečí zde představuje zejména zvířený textilní prach, prach z nylonových 

vláken, jenž může být přítomen v systémech odsávání prachu nebo se může usazovat 

v okolí výrobní technologie a na stavebních konstrukcích. [15] 

 

Nanášení práškových nátěrových hmot 

 Při nanášení práškových barev v ručních či automatických stříkacích kabinách hrozí 

nebezpečí výbuchu práškové barvy ve směsi se vzduchem. Výbušná prachovzduchová 

atmosféra se vyskytuje také v cyklónových odlučovačích a filtrech systémů rekuperace 

práškové barvy. Z pohledu protivýbuchové prevence je v této oblasti důležité znát spodní 

mez výbušnosti používaných látek a tuto hodnotu monitorovat a nepřekračovat. [15] 
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Zpracování odpadů 

 Nebezpečí zde představuje zejména prach dřeva, papíru a plastických hmot, který 

se tvoří při procesech recyklace odpadů. Tříděný komunální odpad je dnes také využíván 

k výrobě tuhých alternativních paliv, která jsou určena k energetickému využití 

ve spalovnách. Proces výroby tuhých alternativních paliv bývá spojen s přítomností 

nebezpečných koncentrací hořlavých prachů, zejména při dělení, drcení a mletí odpadů. [7] 

 

 

 

Obr. 3 Havárie s výbuchem prachu v USA podle odvětví (1980-2005) [9] 

 

 

4.3 Přístup k nebezpečí výbuchu prachu v technologiích 

 Riziko výbuchu se vztahuje ke zpracovávaným látkám a materiálům, které jsou 

používány nebo uvolňovány v průmyslových provozech. Nebezpečná je schopnost 

některých látek vytvářet hořlavé reakce se vzduchem. Tyto reakce bývají zpravidla 

doprovázeny uvolňováním velkého množství tepla, rychlým nárůstem tlaku a uvolňováním 

dalších nebezpečných látek. [5] 

 

 Samotné prachy jako takové nejsou představiteli možného rizika. Jejich 

nebezpečnost vzniká pouze při kontaktu nebo ve směsi se vzduchem. Z tohoto důvodu 
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musíme stanovit vlastnosti směsi hořlavé látky se vzduchem. Tyto charakteristiky 

poskytují informace o chování látky při hoření nebo výbuchu. Stavy nebezpečí nevznikají 

obyčejně při běžném provozu, ale při výpadcích, čištění, najíždění, odstavování 

technologie apod. Problémová je i skutečnost trvalého kontaktu hořlaviny ve formě prachu 

a okysličovadla ve formě vzdušného kyslíku, většinou v koncentraci v mezích výbušnosti. 

[6] 

 

 Vznícení a nastupující hoření přecházející v explozi je obecně možné jen tehdy, 

pokud jsou na daném místě v určitém časovém intervalu současně k dispozici: [5] 

 látky vedoucí k exotermním reakcím, 

 dostatečné množství kyslíku (oxidovadla), 

 účinný iniciační zdroj, 

 dostatečná jemnost prachu, 

 koncentrace směsi v mezích výbušnosti, 

 vznik plynných produktů reakcí a jejich nedostatečný odvod z reakčního prostoru. 

 

 Pokud jde o přístup v rámci prevence je prvořadou nutností odborná znalost 

požárně-technických vlastností látky, která vystupuje jako hořlavina. Nezbytná je také 

znalost příslušné technologie, zařízení, jejich provozních parametrů a v neposlední řadě 

také chemicko-fyzikální zákonitosti procesu hoření. Na Obr. 4 je uveden logický diagram 

komplexního přístupu k systému protivýbuchové ochrany a prevence. [6] 
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Obr. 4 Logický diagram systému protivýbuchové ochrany a prevence [8] 

 

 

4.4 Zjišťování požárně technických charakteristik  

 Na rozdíl od plynů a kapalin, u nichž je možné většinu požárně technických 

charakteristik zjistit například v bezpečnostních listech, je situace v oblasti hořlavých 

prachů odlišná. Bezpečnostní parametry řady hořlavých prachů jsou rovněž dohledatelné 

v odborné literatuře. Tyto hodnoty jsou uváděny jako intervaly většího rozsahu a mají spíše 

informativní charakter. Charakter a bezpečnostní parametry hořlavých prachů vždy závisí 

na konkrétní technologii a manipulaci s látkou. Nejspolehlivější způsob, jak získat 

nejpřesnější informace o výbušnosti a hořlavosti dané látky, je odběr konkrétního vzorku 
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přímo z technologie, experimentální ověření jejich vlastností a následné popsání výsledků 

zkoušek pomocí požárně-technické charakteristiky.[5] 

 

 Ověřování vlastností látek v laboratorních podmínkách je obecně nutné i v dalších 

případech, kdy bezpečnostní parametry nejsou známy – v případě nových chemických 

produktů, směsí látek, apod. Při experimentálním získávání bezpečnostních parametrů se 

postupuje dle platných norem. Požárně technické charakteristiky nejsou, až na výjimky, 

fyzikálními konstantami, nýbrž konvenčními veličinami, jejichž reprodukovatelnost závisí 

ve značné míře na kvalitě materiálu, způsobu provedení zkoušek a na podmínkách 

zkoušení. Rozsah zkoušek je nutné nastavit tak, aby mohly být co nejpřesněji stanoveny 

požárně technické charakteristiky zkoušeného materiálu a tím co nejlépe vyřešen cíl 

zkoušek, návrh vhodných ochranných opatření proti vzniku a účinkům požáru a výbuchu. 

[5] [20] 

 

 Požárně technické charakteristiky jsou jedny z nejdůležitějších podkladů 

pro posuzování bezpečnosti provozů v souvislosti s nařízením vlády č. 406/2004 Sb. 

O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. Bez těchto základních údajů nelze jednoznačně rozhodnout, zda 

daná technologie nebo daný provoz má instalována vhodná zařízení k omezení nebo 

potlačení exploze a tudíž, zda je její provozování bezpečné. [20] 
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5 Základní poznatky o výbuších prachu 

 Výbušné směsi prachu se vzduchem mohou za určitých podmínek přecházet 

od relativně pomalého hoření ve výbuch a v některých případech i detonaci. Studium 

těchto podmínek má zásadní význam jak pro technické využití, tak pro pochopení 

a odstranění nebezpečí výbuchu. [1] 

 

5.1 Výbuch prachu 

 Výbuch (explozi) můžeme definovat jako prudkou oxidační reakci výbušné směsi 

šířící se v celém objemu této směsi, při které dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění 

energie a extrémnímu lokálnímu nárůstu teploty a tlaku. Tato prudká změna tlaku se šíří 

do okolí řetězovou reakcí ve formě tlakové (rázové) vlny. Aby mohlo dojít k výbuchu 

hořlavého prachu, musí být splněna podmínka tzv. výbuchového pentagonu (obr. 5). První 

nutnou podmínkou je ohraničený prostor, ve kterém může dojít k šíření hořlavé látky. 

Za druhé musí dojít k rozptýlení hořlavé látky v tomto prostoru (rozvíření prachu). Pokud 

také platí, že je hořlavá látka v potřebné koncentraci ve směsi s oxidačním prostředkem 

v přítomnosti zdroje iniciace, který bude dostatečně silný ke spuštění chemické reakce, 

dojde nevyhnutelně k výbuchu prachovzduchové směsi. [1] [4] 

 

 

Obr. 5 Podmínky výbuchového pentagonu [autor] 
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5.2 Druhy výbušných přeměn 

 Jednou ze základních podmínek výbušné přeměny je její lineární rychlost. Tuto 

rychlost ovlivňuje nejen vlastní chemická reakce procesu hoření, ale také fyzikální 

podmínky reakční směsi a okolí nebo způsob iniciace. Pomocí této rychlosti dělíme 

výbušnou přeměnu šířící se prostorem do tří skupin: [1] 

 Explosivní hoření 

 Deflagrace 

 Detonace 

 

Explosivní hoření je charakterizováno nízkými rychlostmi hoření (v řádu 10-1-101 [m.s-1]) 

a malými výbuchovými tlaky. Nízká rychlost hoření způsobuje, že tlaková vlna způsobená 

iniciací předbíhá reakční pásmo. Proces řetězové reakce probíhá za stálého tlaku, který je 

konstantní. [1] 

 

Deflagrace se nachází na rozhraní mezi explosivním hořením a detonací (rychlost výbuchu 

řádově v 105 [m.s-1]). U této přeměny dochází k lineárnímu nárůstu výbuchové rychlosti 

s výbuchovým tlakem. Na základě nárůstu nebo snížení výbuchového tlaku a lineární 

rychlosti v důsledku množství zplodin chemické reakce, může deflagrace přejít v detonaci 

nebo naopak zpět v explosivní hoření. [1] 

 

Detonace je nejrychlejší druh výbušné přeměny. Narůstání tlaku v reakční zóně probíhá 

maximální rychlostí, kterou se může v dané směsi výbušná přeměna šířit. V místě detonace 

vzniká tzv. detonační vlna (řádu až 1-101 [MPa]). Detonační rychlost je ovlivněna 

především druhem výbušné směsi a je stálá. Podmínky výbuchu ovlivňují detonační 

rychlost pouze sekundárně. V prostoru detonace vznikne velkou rychlostí množství 

plynných výbuchových zplodin a detonační vlna s destrukčními účinky na okolí. [1] 

 

5.3 Výbuchová charakteristika 

 Průběh výbuchu provází celá řada průvodních jevů. Ty jsou specifické pro dané 

okolní podmínky, za kterých dojde k iniciaci výbušné směsi. Grafickým zobrazením 

několika těchto parametrů je výbuchová křivka, která zobrazuje průběh výbuchu 
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ve sledovaném časovém intervalu od doby iniciace až po ustálení tlaku na původní 

hodnotu. [1] 

 

 Iniciací výbušné směsi dochází v důsledku exotermické reakce hoření k vývinu 

většího množství tepla, které nestačí být odváděno do okolního prostoru. V uzavřeném 

prostoru se tento nárůst teploty projeví zvýšením tlaku. Časový průběh postupné změny 

výbuchového tlaku při výbuchu v závislosti na časovém intervalu znázorňuje Obr. 6. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Průběh výbuchu znázorněný na výbuchové křivce [1] 

 

 

p výbuchový tlak [MPa]  tmax doba do dosažení  

t časový interval [ms]    maximálního tlaku [ms] 

ti,výb indukční perioda [ms]   pvýb maximální tlak [MPa] 

tr,výb doba od okamžiku iniciace  ∆p nárůst tlaku [MPa] 

 do inflexního bodu [ms]  ∆t čas narůstání tlaku [ms] 
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Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti,výb, po které se začne projevovat narůstání tlaku 

(tzv. doba indukční periody). Jde o přípravnou fázi výbušné směsi k hoření. Od bodu B 

začíná narůstat výbuchový tlak. Narůstající teplota má za následek zvýšení reakční 

rychlosti až do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku největší. Od bodu C 

do bodu D se rychlost narůstání výbuchového tlaku snižuje v důsledku úbytku reagujících 

složek, kdy v bodě D je rovna nule. Od bodu D dochází k postupnému klesání tlaku vlivem 

snižování teploty spalin a kondenzaci par v prostoru výbuchu. Na výbuchové křivce jsou 

nejdůležitějšími body: [1] 

 

 

D Bod maxima křivky, tlak v tomto bodě se nazývá maximální výbuchový tlak 

a značí se pvýb, 

C Inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší, mluvíme 

tedy o maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. 

 

Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 

      

 

 

 

Výraz (dp/dt)výb  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu hořlavé 

směsi o koncentraci cx v uzavřeném objemu o velikosti V. 

 

5.4 Vytváření výbušných koncentrací 

 Hořlavé látky jsou schopny vytvářet výbušnou atmosféru vždy. Výjimku tvoří 

případy, kdy zkoušky neprokázaly, že nejsou se vzduchem schopny vytvářet směsi 

umožňující vznik a šíření výbuchu. Jako první úkol je nutné zjistit, zda jsou 

v posuzovaném zařízení nebo ohraničeném prostoru přítomny hořlavé látky. Dále je 

ověřováno, zda tyto hořlavé látky mohou vytvářet výbušné směsi v kombinaci 

se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem. Zajímá nás také možnost výskytu těchto 

směsí v rozsahu nebezpečné koncentrace a v nebezpečném množství. Je zapotřebí 

max
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zohlednit možnost vytváření výbušné směsi chemickými reakcemi a biologickými procesy 

z posuzovaných materiálů. [4] 

 

 Při postupném snižování nebo zvyšování koncentrace směrem od koncentrace 

optimální copt se výbuchový tlak i rychlost nárůstu výbuchového tlaku snižuje až k mezím 

výbušnosti dané směsi. Tyto meze ohraničující rozsah výbušnosti značíme LEL (dolní mez 

výbušnosti) a UEL (horní mez výbušnosti). Mimo tyto meze není možné šíření řetězové 

chemické reakce ve výbušné směsi. Koncentrace směsi pod dolní mezí výbušnosti 

neobsahuje dostatek hořlavé látky pro oxidační prostředek. Koncentrace směsi nad horní 

mezí výbušnosti představuje nedostatek oxidačního prostředku v této směsi. [4] 
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6 Proces vznícení a minimální iniciační energie 

 K výbuchu směsi hořlavého prachu se vzduchem nemůže dojít, pokud není 

přítomen iniciační zdroj o dostatečné energii. Eliminace nebo prevence těchto iniciačních 

zdrojů je základním úkolem při předcházení výbuchů prachů, využívaným v systému 

protivýbuchové ochrany. [7] 

 

6.1 Posouzení nebezpečí a rizika vznícení 

 Proces eliminace veškerých potencionálních zdrojů iniciace je velmi nákladný 

a v některých případech také neproveditelný. Je tedy nutné provést hodnocení rizik 

pro jednotlivé iniciační zdroje a na základě této analýzy navrhnout a aplikovat opatření 

pro snížení vybraných rizik na přijatelnou úroveň. Pokud se prokáží preventivní opatření 

jako nedostačující, je nutné aplikovat prvky aktivní primární nebo konstrukční 

protivýbuchové ochrany. Při hodnocení rizik iniciace výbušné směsi zkoumáme: [7] 

 

 určení všech potencionálních zdrojů iniciace, 

 stanovení možnosti vzniku výbušné koncentrace, 

 stanovení pravděpodobnosti vznícení výbušné směsi iniciačním zdrojem, 

 množství zkoumané hořlavé látky, 

 stanovení účinků vznícení a následné exploze, 

 návrh opatření pro přijatelnost rizika. 

 

6.2 Zdroje iniciace 

 Zdrojem iniciace pro vybraný hořlavý systém se může stát látka nebo předmět, 

které mají určitou teplotu a schopnost po určitou dobu odevzdávat energii příslušného 

druhu v potřebném množství. Výjimku tvoří zdroje, jako např. plamen nebo horký povrch, 

které vedou k iniciaci prakticky všech hořlavých souborů. Mezi nejčastější iniciační zdroje 

můžeme zařadit: [1] 

 

 plameny a produkty hoření, 

 horké povrchy, 
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 samovznícení, 

 mechanické jiskry, 

 elektrotechnická zařízení, 

 elektrostatický výboj. 

 

 Zastoupení jednotlivých zdrojů iniciace způsobující výbuch prachu v České 

republice mezi lety 2006 až 2011 je vyobrazeno na obr. 7. [23] 

 

Obr. 7 Iniciační zdroje způsobující výbuch v České republice (2006-2011) [23] 

 

 

Plameny a produkty hoření 

 Teplota plamene dosahuje běžně vysokých hodnot, přičemž i plamen malých 

rozměrů je účinným iniciačním zdrojem. Iniciační schopnost mají i spaliny, které obsahují 

horké plyny a tuhé žhnoucí částice. Nebezpečí hrozí především u systémů přímého ohřevu, 

spalovacích motorů, u řezání a svařování plamenem nebo nedodržením pracovního řádu 

při kouření na pracovišti. Abychom zabránili iniciaci, je nutné provádět pravidelné 

kontroly zařízení, jejich čištění, údržbu okolí pracoviště a dodržování pracovních postupů. 

[1] [7] 
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Horké povrchy 

 Pravděpodobnost iniciace horkým povrchem je závislá na teplotě, rozměru, době 

kontaktu s povrchem, okolním proudění, teplotě vzduchu a také vlastnostech materiálu 

povrchu. Základním předpokladem prevence je zabránění usazování vrstvy prachu 

na těchto površích. S rostoucí tloušťkou vrstvy usazeného prachu a zvyšující se teplotou 

dochází ke snižování hodnoty iniciační energie. Mezi typické příklady horkých povrchů 

patří sušící zařízení, brzdící systémy, ložiska, spojky apod. [7] 

 

Samovznícení 

 U některých dlouhodobě skladovaných látek může docházet ke spontánnímu 

nárůstu teploty. Jde o látky se špatnou tepelnou vodivostí. Tato skutečnost je způsobena 

pomalými exotermickými reakcemi materiálu s kyslíkem nebo biologickými procesy 

a může vést až k přesáhnutí minimální teploty pro vznícení. Mezi takto nebezpečné látky 

patří uhlí, rašelina, piliny, sulfidy železa, přírodní látky, oleje a tuky. Při skladování takto 

reaktivních materiálů je nutné pravidelné míchání, odstínění slunečního světla, použití 

vzduchotěsných kontejnerů, popřípadě rozdělení celkového množství na více menších částí 

skladovaných separátně. [7] 

 

Mechanické jiskry 

 Mechanické jiskry mohou vznikat při nárazech a tření těles, kdy se podstatná část 

jejich kinetické energie přemění na teplo. Tření se vyskytuje jako běžný jev u soustružení, 

frézování, hoblování, broušení atp. V případě výskytu usazeného prachu v okolí takového 

pracoviště, může dojít k přeskoku jiskry, následnému vznícení a výbuchu prachu. 

Mechanické jiskry mají pouze omezenou iniciační schopnost o hodnotách energií nižších 

než 0,1mJ. [1] 

 

Elektrotechnická zařízení 

 Do této skupiny patří provozní zařízení, která vyrábějí, skladují, přepravují nebo 

spotřebovávají elektrickou energii. Při provozu těchto zařízení může docházet již 

při malých hodnotách napětí ke vzniku elektrických oblouků a jisker v proudových 
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okruzích a vyrovnávacích proudech. K iniciaci může dojít v důsledku poruch, zkratů, 

snížení odporu zpětného proudu u kabelů nebo vzniku rozdílu potenciálů při spojování, 

přemosťování a odpojování těchto zařízení. [1] 

 

Elektrostatický výboj 

 Elektrostatický náboj vzniká porušením rovnováhy mezi kladnými a zápornými 

částicemi látky. Narušení rovnováhy způsobuje tření dvou materiálů (např. míchání, mletí, 

prosévání), indukce náboje od jiných nabitých těles nebo rozprašování prachových 

materiálů. Iniciace směsi takto vzniklou kapacitní jiskrou je způsobena tepelnými účinky 

výboje, který ohřeje výbušnou směs a dochází k zapálení a lavinovému šíření plamene 

do celého objemu výbušné směsi. Hlavním opatřením před účinky statické elektřiny je 

uzemnění všech vodivých částí zařízení. Možné je i použití neutralizátorů pro odstranění 

povrchového náboje nebo antistatických pracovních pomůcek a oblečení pro zaměstnance. 

[1] [7] 

 

6.3 Faktory ovlivňující minimální iniciační energii 

 Aby mohlo dojít k výbuchu hořlavého prachu, musí být současně splněny všechny 

podmínky výbuchového pentagonu (kapitola 5.1). Jednou z těchto podmínek je minimální 

iniciační energie (dále jen MIE), kterou předá iniciační zdroj hořlavé látce. Definována je 

jako nejnižší elektrická energie nahromaděná v kondenzátoru, která při výboji způsobí 

vznícení zápalné směsi prachu za stanovených zkušebních podmínek. Znalost této hodnoty 

pro jednotlivé hořlavé prachy je klíčová při posuzování a odstraňování zdrojů iniciace 

a při navrhování systémů protivýbuchové ochrany s prevence. Na hodnoty MIE má vliv 

množství vnějších podmínek. Abychom mohli objektivně určit sledované hodnoty, musíme 

zohlednit tyto vnější podmínky: [8] 

 

Obsah vlhkosti v prachu 

 Na obr. 8 je zobrazena závislost MIE na obsahu vlhkosti v prachu. Se zvyšujícím se 

obsahem vlhkosti, klesá citlivost materiálu ke vznícení a je tedy potřebná vyšší hodnota 

MIE. To je způsobeno odpařováním a ohřevem molekul vody, které představují inertní 
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chladič. Tyto molekuly snižují citlivost také tím, že reagující s pyrolýzními plyny v zóně 

spalovací vlny při iniciaci. Vlhkost také zvyšuje mezičásticovou soudržnost prachu 

a zabraňuje tak rozptylu na primární částice. Prachy obsahující více než 20 hmot. % vody 

jsou již nevýbušné. [8] 

 

 

Obr. 8 Graf vlivu obsahu vlhkosti na MIE [8] 

 

Homogenita a velikost částic prachu  

 U hořlavých prachů se se zmenšující velikostí a tedy i plochou částic snižuje MIE 

(obr. 9). Tato závislost je však podmíněna rychlostí odstraňování těkavých látek, 

smícháním a spalováním s plynnou složkou ve směsi. Rozhodující jsou i procesy pyrolýzy, 

tavení a vypařování částic při šíření plamene, které jsou odlišné pro různé druhy materiálů. 

Je také nutné podotknout, že prachy vyskytující se v reálném prostředí jsou značně 

nehomogenní a rozptyl velikosti částic se může pohybovat od jednotek µm až po desítky 

mm. Prachy s částicemi střední velikosti větší než 0,4 mm, již nelze vznítit standardní 

energií. [7] 
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Obr. 9 Graf vlivu velikosti částic prachu na MIE [8] 

Koncentrace výbušné směsi 

 Při postupném snižování nebo zvyšování koncentrace směrem od koncentrace 

optimální copt, se hodnoty potřebné MIE zvyšují až k mezím výbušnosti dané směsi 

(obr. 10). Mimo tyto meze není možné šíření řetězové chemické reakce ve výbušné směsi. 

Koncentrace směsi pod dolní mezí výbušnosti neobsahuje dostatek hořlavé látky pro 

oxidační prostředek. Koncentrace směsi nad horní mezí výbušnosti představuje nedostatek 

oxidačního prostředku v této směsi. [1] 

 

 

Obr. 10 Graf závislosti MIE na koncentraci prachu [8] 
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Počáteční proudění 

 Proudění způsobená rozvířením látky do ohraničeného prostoru umožňují smíchání 

hořlavého prachu s plynem. S rostoucí rychlostí proudění dochází ke zvyšování 

výbuchových parametrů, naopak hodnota MIE se snižuje. Důvodem je narušení přenosu 

tepla a jeho odvod z oblasti iniciace rychlým prouděním. Pro vznícení turbulentní směsi je 

tedy nutná vyšší MIE. Abychom docílili zároveň disperse směsi a ustálení proudění 

v celém objemu prostoru, je nezbytné nastavit vhodné časové zpoždění pro iniciaci 

(obr. 11). [8] 

 

 

Obr. 11 Graf vlivu doby zpoždění iniciace na MIE [8] 

 

Obsah kyslíku 

 S rostoucím obsahem kyslíku se zvyšuje citlivost ke vznícení i výbuchové 

parametry směsi (obr. 12). Při poklesu kyslíku pod určitou hranici (tzv. limitní obsah) již 

není možné, aby došlo k iniciaci směsi a následnému výbuchu. Limitní hodnoty jsou 

závislé na druhu inertního plynu a také na samotné hořlavé látce. U většiny prachů se 

nachází hranice limitního obsahu kyslíku ve směsi v okolí 10 obj. %. [8] 
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Obr. 12 Graf závislosti MIE na obsahu kyslíku [8] 

 

Počáteční teplota a tlak v okamžiku iniciace 

 Zvýšení tlaku zapříčiňuje zvětšování množství směsi o optimální koncentraci. 

Snížením počátečního tlaku se úměrně zvyšuje velikost iniciační energie potřebné 

k iniciaci. S rostoucí teplotou se zvyšuje reakční rychlost chemické reakce výbuchu. 

Při zvýšení počáteční teploty dochází ke snížení spodní meze výbušnosti a minimální 

iniciační energie. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

7 Experimentální měření MIE 

 Účelem experimentálního měření v laboratorních podmínkách je poskytnout 

kvantitativní soubor informací o výbušnosti hořlavých prachů použitelný pro oblast 

protivýbuchové prevence. Existují různé metody, postupy a zkušební zařízení. V ideálním 

případě jde o velkoobjemové zkoušky s reprezentativními vzorky prachu stejného 

množství a vlastností, získanými přímo ze zkoumaného zařízení. Tento přístup je však 

v laboratorních podmínkách náročný a mnohdy nerealizovatelný. Volíme proto praktický 

přístup ve formě zobecnění, který počítá s nejhorším možným scénářem a je použitelný 

pro různé vzorky a podmínky. Díky tomu jsme schopni získat množství informací 

a současně ušetřit čas, materiál a prostředky. V této práci jsem pro stanovení MIE dodržel 

postup a podmínky uvedené v ČSN EN 13821 a použil zkušební zařízení MIE-D 1.2. [8] 

 

7.1 Stanovení MIE oblaku prachu elektrickou jiskrou 

 Díky jednoduché konstrukci, nízké spotřebě materiálů a universálnosti, je v dnešní 

době při měření MIE používána Hartmannova trubice, resp. další její modifikace. Toto 

měřící zařízení bylo poprvé popsáno Hartmannem v roce 1943. Základ tvoří vertikální 

skleněný válec o vnitřním objemu 1,2 litru, tlakový systém pro rozvíření prachu zakončený 

tryskou hřibovitého tvaru na dně nádoby a elektrický obvod se dvěma elektrodami 

pro tvorbu jisker. Kromě stanovení MIE je zařízení schopné měřit rozsah výbušnosti, 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku a maximální výbuchový tlak pro různé vzorky 

hořlavých prachů. [8] 

 

 Na základě podrobného zkoumání a řady zkoušek byly pro obdobné měřící přístroje 

stanoveny tyto obecně platné požadavky: [8] 

 

 indukčnost okruhu výboje je nejméně 1 mH, 

 ohmický odpor okruhu výboje je menší než 5 Ω, 

 elektrody z ocelového, mosazného, měděného nebo wolframového materiálu, 

 průměr elektrod 2,0 mm, 

 vzduchová mezera mezi elektrodami 6 mm, 

 kondenzátory odolné proti přepětí v proudu. 
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 I přes stanovení těchto podmínek musíme při určování MIE zohlednit vliv 

koncentrace prachovzduchové směsi, proudění směsi, stupeň rozvíření v prostoru 

a na základě těchto skutečností vhodně zvolit dobu zpoždění iniciace a velikost 

rozviřovacího tlaku. Je nutné poznamenat, že ani v laboratorních podmínkách nejsme 

schopni připravit takovou prachovzduchovou směs, která by byla ideálně ustálena, 

jednotná a rozptýlena v celém objemu měřícího zařízení. Podobná situace však s velikou 

pravděpodobností nenastane ani ve skutečných provozních podmínkách. [8] 

 

7.2 Použité technické normy 

 V České republice jsou platné dvě přejaté normy zabývající se stanovením MIE 

hořlavých prachů. Jde o ČSN IEC 1241-2-3 (1998) a ČSN EN 13821 (2005), které 

obsahují určité vzájemné odlišnosti způsobené aplikací pro specifická zkušební zařízení. 

Obě normy uvádí podobné zařízení založené na modifikaci Hartmannovy trubice. Starší 

z norem doporučuje také kulové zařízení o vnitřním objemu 20 litrů. MIE lze měřit i na 

jiných přístrojích, pokud splňují normativní požadavky. V dnešní době se preferuje ČSN 

EN 13821. Kromě několika méně významných rozdílů, se normy rozchází v následujících 

bodech: [11][18] 

 

 rozviřovací podmínky, 

 definice vznícení, 

 počet negativních pokusů pro stanovení hodnoty MIE. 

 

 K rozviřovacím podmínkám se řadí rozviřovací tlak a doba zpoždění iniciace, které 

společně ovlivňují stupeň rozvíření, tvorbu oblaku prachu a turbulenci v místě a čase 

elektrického výboje. Doba zpoždění se nastaví podle obou norem obdobně. Pro ideální 

koncentraci prachu se hledá doba zpoždění, při které lze dosáhnout nejnižších hodnot MIE. 

Neshoda nastává při definování rozviřovacího tlaku. Starší norma ČSN IEC 1241-2-3 

předpokládá, obdobně jako u doby zpoždění, hledání optimálního tlaku pro rozvíření. 

Novější norma ČSN EN 13821 se vlivem rozviřovacího tlaku obecně nezabývá a udává 

pevně stanovenou hodnotu rozviřovacího tlaku o velikosti 7 barů. [12][18] 
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 Stejná hodnota rozviřovacího tlaku pro všechny druhy prachů však může způsobit 

nepřesnosti měření. Především u lehkých prachů nemusí naměřená hodnota iniciační 

energie odpovídat skutečné minimální energii nutné pro vznícení. [18] 

 

 V okamžiku, kdy je nalezena optimální koncentrace a vhodné rozviřovací 

podmínky rozhodujeme, zda došlo k zapálení vzorku. Definice vznícení je ve zmíněných 

normách odlišná. ČSN IEC 1241-2-3 uvádí dva požadavky pro identifikaci vznícení. 

Prvním je nárůst tlaku o 0,2 bar při měření v uzavřené komoře (koule o objemu 20 l). 

Druhým požadavkem, při zkouškách v otevřené nádobě, je zpozorování plamene 

ve vzdálenosti alespoň 6 cm od místa jiskřiště mezi elektrodami. ČSN EN 13821 definuje 

vznícení pouze jako šíření nepřerušovaného plamene od místa jiskrového výboje. [12] 

 

 Potvrzení nejvyšší energie (MIE), při které nedošlo k zapálení směsi, nastává podle 

ČSN IEC 1241-2-3 v okamžiku, kdy nedojde k iniciaci vzorku při dvaceti po sobě jdoucích 

testech. Postup podle druhé normy stanovuje pouze deset negativních zkoušek. Vzhledem 

k tomu, že jde o relativně náhodný jev, vede menší počet pokusů k vyšší nejistotě měření. 

[11] 
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8 Příprava vzorků ke zkoušení 

 Předmětem této části práce je popis, stanovení vlastností a úprava 

granulometrického složení vzorku vhodného k měření pro jednotlivé přístroje. Vzorky 

materiálu určené ke stanovení technicko - bezpečnostních parametrů se před měřením 

upravují tak, aby jejich složení bylo reprezentativní a velikost částic byla vhodná k měření. 

To se provádí mletím, sušením, a proséváním.  

 

 Z původně dodaného nehomogenního vzorku (granulometrický stav P), je nutné 

odstranit cizorodé částice (např. šrouby, kamínky, kousky papíru apod.). Je-li zapotřebí 

zmenšit hmotnost vzorku, provede se kvartace. Celé množství vzorku se systematicky 

rozdělí na menší části o dostatečném množství pro měření. Pro zajištění stejnorodosti se 

vzorek homogenizuje vhodným způsobem tak, aby nedocházelo k částečné separaci zrn 

podle velikosti (protřepáváním v nádobě, přesypáváním lopatkou). Výsledný vzorek, 

určený pro zkoušky na jednotlivých přístrojích, svým granulometrickým složením 

odpovídá stavu B. Ten je připraven podle potřeby z laboratorního vzorku ve stavu 

P prosevem přes síto o velikosti ok 0,063 mm. Vlhkost vzorku musí umožňovat jeho 

efektivní rozvíření. V opačném případě se vzorek musí předsoušet. [2] 

 

8.1 Typy a vlastnosti vzorků 

 Pro potřeby diplomové práce byly pro měření zvoleny vzorky prachu hliníku 

a toneru. V této kapitole je uveden přehled základních technicko - bezpečnostních 

parametrů těchto dvou vybraných látek. Hodnoty v tabulkách mají pouze informativní 

charakter a nebyly v práci ověřovány. 

 

Hliníkový prach 

 Hliník je díky své značné chemické odolnosti, dobré elektrické vodivosti a nízké 

hmotnosti využíván v mnoha odvětvích a procesech. Při práci s tímto kovem může 

docházet k tvorbě a kumulaci drobných částic prachu. Jde o jeden z nejreaktivnějších 

prachů, dosahující velmi vysokých výbuchových parametrů už při nízkých iniciačních 

energiích. Spadá do nejvíce nebezpečné třídy výbušnosti St 3. Nebezpečná je i skutečnost, 
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že výrazně mění své výbuchové parametry v závislosti na zrnitosti (čím jemnější prach, tím 

razantnější výbuch) a oxidaci, ke které dochází vždy při kontaktu se vzduchem. Při styku 

se vzduchem se může samovolně vznítit (je pyroforický), při styku s vodou uvolňuje 

hořlavé plyny. Vhodná hasiva jsou hasící prášek, oxid uhličitý, nevhodná je voda. [13] 

 

 

Tab. 1 Technicko – bezpečnostní parametry prachu hliníku [13] 

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

Barva stříbrošedá 

Zápach bez zápachu 

Molární hmotnost [g.mol-1] 23,98 

Bod tání [°C] 660 

Bod varu [°C] 2500 

Zápalná teplota [°C] 400 

Teplota samovznícení [°C] 520 

Minimální výbušná koncentrace [g.m-3] 30 

Maximální výbuchový tlak [bar] 11,8 

Kubická konstanta [bar.m.s-1] 455 

Třída výbušnosti prachu St 3 

 

 

 

Obr. 13 Vzorek hliníkového prachu [autor] 
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Prach toneru 

 Toner je černý nebo jinak barevný jemný prášek. Původně se používal pro výrobu 

toneru uhlík s pigmentovou příměsí, dnes se využívají různé polymery. Základní složky 

tvoří styren akrylátový kopolymer (< 90 hmot. %), další přísady jsou: uhlíková čerň, vosk, 

amorfní kysličník křemičitý a oxid titaničitý. Toner plní funkci barviva v tiskárnách 

a kopírkách při tisku na papír, nebo jiná podporovaná média. Tonery spadají do kategorie 

nebezpečného odpadu, není tedy možná jejich běžná likvidace. Každý rok je vyhozeno 

zhruba 375 milionů tonerových kazet na skládky s nebezpečným odpadem, bez možnosti 

recyklace. Toner dosahuje nižších výbuchových parametrů a spadá tak do třídy výbušnosti 

prachů St 1. [14] 

 

Tab. 2 Technicko – bezpečnostní parametry prachu toneru [14] 

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

Barva černá 

Zápach slabý zápach plastu 

Bod měknutí [°C] 120 

Hustota [g.cm-3] 1,2 

Teplota hoření [°C] 450 

Teplota samovznícení [°C] 530 

Minimální výbušná koncentrace [g.m-3] 60 

Maximální výbuchový tlak [bar] 9,1 

Kubická konstanta [bar.m.s-1] 164 

Třída výbušnosti prachu St 1 

 

 

Obr. 14 Vzorek prachu toneru [autor] 
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8.2 Sítová analýza 

 Minimální iniciační energie se snižuje se zmenšující se velikostí částic. Z tohoto 

důvodu musí být stanoveno rozložení zrnitosti zkoušeného vzorku. Princip spočívá 

v prosévání vzorku přes soustavu sít o známé velikosti ok. Cílem je zjištění rozdělení zrn 

vzorku v rozmezí od 0,025 mm až po 0,063 mm. Z dostupných sít byla zvolena síta 

o velikosti ok 0,063, 0,045, 0,040, 0,032 a 0,025 mm. Zkušebním zařízením je sítovací 

stroj Retsch AS 200 (obr. 15). Přístroj pracuje na principu elektromagnetického pohonu, 

díky kterému je pohyb prováděn třídimenzionálně a je tak zajištěno rovnoměrné 

rozprostření materiálu po celé ploše síta. Na přístroj můžeme upevnit až 8 sít výšky 

50 mm. 

 

 Pro oba druhy prachů byla použita navážka o hmotnosti 100 g ± 0,1 g a doba 

prosévání byla stanovena na 20 minut. Výsledkem je procentuální podíl zrn, která jsou 

zadržena na daném a větších sítech (střední velikost zrna). Naměřené hodnoty pro hliník 

a toner jsou uvedeny v tab. 3 a 4. Střední velikost zrna je dána vzorcem: [2] 

 

 

 

     

(1) 

 

 

Kde: 

ds  střední velikost zrna (mm), 

dp  průměrná velikost částic na sítu (mm), 

mv  hmotnost vzorku na sítu (g). 
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Obr. 15 Sítovací stroj Retsch AS 200 se soustavou sít [autor] 

 

 Pro hliníkový prach byla stanovena střední velikost zrna 0,035 mm. Nadsítné 

hmotnosti pro jednotlivá síta jsou uvedeny v Tab. 3. Rozložení částic je zobrazeno v křivce 

zrnitosti na obr. 16. 

 

Tab. 3 Střední velikost zrna hliníku [autor] 

Granulometrický 
stav 

síto (mm) 

prům. velikost částic 
na sítu dp (mm) 

hmotnost 
vzorku 
mv (g) 

nadsítná 
hmotnost 
 (hm. %) 

Dp * mv 

0,063 0,069 0,6 0,6 0,041 

0,045 0,054 19 19,8 1,026 

0,040 0,043 14,4 34,2 0,612 

0,032 0,036 15,8 50 0,569 

0,025 0,029 19 69 0,542 

0 0,022 31 100 0,682 

Ʃ střední vel. zrna (mm): 0,035 
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Obr. 16 Křivka zrnitosti hliníku [autor] 

 

 

 Střední velkost zrna pro toner má hodnotu 0,024 mm. Nadsítné hmotnosti 

pro jednotlivá síta jsou uvedeny v tab. 4. Na obr. 17 je zobrazeno rozložení částic ve křivce 

zrnitosti. 

Tab. 4 Střední velikost zrna toneru [autor] 

Granulometrický 
stav 

síto (mm) 

Prům. velikost částic 
na sítu dp (mm) 

hmotnost 
vzorku 
mv (g) 

nadsítná 
hmotnost  
(hm. %) 

Dp * mv 

0,063 0,069 0 0 0 

0,045 0,054 2,2 2,2 0,1188 

0,040 0,043 1,8 4 0,0765 

0,032 0,036 1,8 5,8 0,0648 

0,025 0,029 9,6 15,4 0,2736 

0 0,022 84,6 100 1,8612 

Ʃ střední vel. zrna (mm): 0,024 

 

Obr. 17 Křivka zrnitosti toneru [autor] 
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 Pro manipulaci, nabírání a práci se vzorky prachu byly použity příslušné laboratorní 

pomůcky: lopatka, oboustranné laboratorní lžičky, filtrační papírky, odměrný válec a plech 

pro vsázku do sušící pece. (obr. 18).  

 

 

Obr. 18 Použité laboratorní pomůcky [autor] 

 

 Pro vážení vzorků byly použity dva typy vah. U vzorků nad 100 g pro vsázky 

do sušící pece a při stanovení střední velikosti zrna elektronická můstková váha KERN DS 

s označením 36K0.2L, schopná vážit hmotnosti do 36,1 kg s nepřesností ± 0,2 g. Pro lehčí 

vzorky při stanovení sypné hustoty, odměřování navážek pro vybrané koncentrace pak 

elektronická váha KERN 440 – 35N, s kapacitou vážení 400 g a nepřesností ± 0,01 g. 

(obr. 19). 

 

 

Obr. 19 Váhy KERN 440 – 35N (vlevo) a KERN 36K0.2L (vpravo) [autor] 
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8.3 Sušení a stanovení vlhkosti 

 Vliv na MIE má také obsah vlhkosti v prachu. Se snižujícím se obsahem vlhkosti 

klesá hodnota MIE. Je tedy nutné prosetý vzorek prachu (částice menší než 0,063 mm) 

vysušit a následně určit obsah vlhkosti. Pro sušení byla použita sušící pec BINDER FD 53 

s přirozenou cirkulací vzduchu, vnitřním objemem 53 litrů a rozsahem + 25 °C až 

+ 300 °C (obr. 20). Vzorky byly postupně umístěny do pece a sušeny po dobu 24 hodin 

při teplotě 60 °C. Na základě rozdílů hmotnosti před a po sušení byl stanoven úbytek 

hmotnosti v důsledku odpaření molekul vody. Ten byl vzhledem k charakteru obou prachů 

pouze nepatrný (tab. 5) [17] 

 

 

 

Obr. 20 Sušící pec BINDER FD 53 [autor] 

 

Tab. 5 Změna hmotnosti vzorků sušením [autor] 

  Hliník Toner 

Hmotnost před sušením (g) 1659,4 1118,6 

Hmotnost po sušení (g) 1658,8 1118,2 

Úbytek hmotnosti (g) 0,6 0,4 

Doba sušení (h) 24 24 

Úbytek hmotnosti (%) 0,04 0,03 

 

Stanovení vlhkosti prachu 

 Jak je popsáno v kapitole 6.3, se zvyšujícím se obsahem vlhkosti v prachu klesá 

citlivost materiálu ke vznícení a je tedy potřebná vyšší MIE. Aby byl zkoušený vzorek 

reprezentativní, je nezbytné snížit obsah vlhkosti na co možná nejnižší hodnotu. 
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Pro vysušené vzorky ověříme obsah zbytkové vlhkosti pomocí halogenového analyzátoru 

vlhkosti Excellence HS153 (obr. 21). [2] 

 

 

Obr. 21 Analyzátor vlhkosti Excellence HS153 [autor] 

 

 Přístroj pracuje na termogravimetrickém principu. Na začátku měření analyzátor 

vlhkosti stanoví hmotnost vloženého vzorku, který je následně zahříván vestavěným 

halogenovým topným modulem a vlhkost se tak odpařuje při teplotě 105 °C. Během sušení 

přístroj neustále měří hmotnost vzorku a zobrazuje snižování vlhkosti. Po skončení sušení 

se jako konečný výsledek zobrazí obsah vlhkosti ve vzorku (tab. 6 a 7). Příklad protokolu 

pro stanovení obsahu vlhkosti pro vzorky prachu je uveden v příloze č. 3. [22] 

 

Tab. 6 Stanovení vlhkosti hliníku [autor] 

Měření č.: 
Hmotnost 
 vzorku (g) 

doba 
odpařování 
vlhkosti (s) 

obsah vlhkosti (hm. %) 

1 1,997 85 0,15 

2 2,254 86 0,09 

3 2,442 80 0,16 

A. průměr: 0,13 
 

Tab. 7 Stanovení vlhkosti toneru [autor] 

Měření č.: 
Hmotnost 
 vzorku (g) 

doba 
odpařování 
vlhkosti (s) 

obsah vlhkosti (hm. %) 

1 1,129 96 0,62 

2 1,735 84 0,40 

3 1,345 889 0,52 

A. průměr: 0,51 
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8.4 Určení sypné hustoty 

 Metodika vychází z ČSN EN 725-8, kdy se stanoví hmotnost známého objemu 

prášku po jeho volném nasypání do odměrného válce. Použitým zkušebním zařízením 

a pomůckami jsou elektronická váha KERN 440 – 35N, odměrný válec a oboustranné 

laboratorní lžičky. Pro stanovení sypné hustoty byl použit vzorek s částicemi menšími než 

0,063 mm před a po sušení. [2] 

 

 Nejprve jsem zvážil prázdný odměrný válec. Do válce pak nasypal vzorek 

pod horní rysku odměrného válce (100 ml). Válec jsem opět zvážil. Opatrným setřesením 

se zarovnal povrch prachu a odečetl jsem objem. Zkouška se desetkrát opakovala jak 

pro původní, tak pro vysušený vzorek. Sypná hustota prachu je jeho hmotnost na jednotku 

objemu při volném nasypání bez setřesení. Sypná hustota (dále jen S.h.) je dána vzorcem: 

[2] 

 

    

  (2) 

 

Kde: 

m0  hmotnost prázdného odměrného válce (g), 

m1  hmotnost odměrného válce naplněného prachem (g), 

V  objem prachu ve válci v (ml). 

 

 Vypočítal jsem sypnou hustotu v g.cm-3 a pak ji převedl na kg.m-3. Z deseti 

výsledků se vypočítal aritmetický průměr, který se zaokrouhlil na desítky kg.m-3. Nejistota 

měření je ± 20 kg.m-3. Výsledky před a po sušení jsou pro hliník uvedeny v tab. 8, pro 

toner v tab. 9. Sypná hustota prachu má vliv na jeho disperzi, turbulenci a rychlost poklesu 

po rozvíření uvnitř zkušebního zařízení pro stanovení MIE. [2] 

 

 

V
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hS
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.. 01 
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Tab. 8 Sypná hustota hliníku [autor] 

 
Vzorek před sušením 

Měření č.: 
Hmotnost 

 odměrného válce m0 
(g) 

Hmotnost 
 odměrného válce 
 s prachem m1 (g) 

Objem prachu 
 v odměrném válci 

V(ml) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (g.cm

-3
) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (kg.m

-3
) 

1 139,2 265,6 99 1,277 1276,768 

2 139,2 264,6 98 1,280 1279,592 

3 139,0 258,4 98 1,218 1218,367 

4 139,0 262,2 99 1,244 1244,444 

5 139,0 262,0 99 1,242 1242,424 

6 139,2 259,8 98 1,231 1230,612 

7 139,0 266,0 99 1,283 1282,828 

8 139,0 263,4 98 1,269 1269,388 

9 139,0 265,2 98 1,288 1287,755 

10 139,0 263,6 99 1,259 1258,586 

A. průměr: 1,259 1259 ± 20 

Vzorek po sušení 

Měření č.: 
Hmotnost 

 odměrného válce m0 
(g) 

Hmotnost 
 odměrného válce 
 s prachem m1 (g) 

Objem prachu 
 v odměrném válci 

V(ml) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (g.cm

-3
) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (kg.m

-3
) 

1 36,8 155,4 99 1,198 1197,980 

2 36,6 156,6 99 1,212 1212,121 

3 37,0 158,2 98 1,237 1236,735 

4 36,8 154,4 99 1,188 1187,879 

5 37,0 157,8 100 1,208 1208,000 

6 37,0 152,6 99 1,168 1167,677 

7 37,0 154,6 100 1,176 1176,000 

8 36,8 156,4 100 1,196 1196,000 

9 37,0 159,6 99 1,238 1238,384 

10 36,8 156,4 99 1,208 1208,081 

A. průměr: 1,203 1202 ± 20 
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Tab. 9 Sypná hustota toneru [autor] 

 
Vzorek před sušením 

Měření č.: 
Hmotnost 

 odměrného válce m0 
(g) 

Hmotnost 
 odměrného válce 
 s prachem m1 (g) 

Objem prachu 
 v odměrném válci 

V(ml) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (g.cm

-3
) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (kg.m

-3
) 

1 139,0 190,8 98 0,529 528,571 

2 139,2 191,2 98 0,531 530,612 

3 139,2 191,4 99 0,527 527,273 

4 139,2 189,8 98 0,516 516,327 

5 139,0 189,2 99 0,507 507,071 

6 139,2 189,2 99 0,505 505,051 

7 139,2 189,0 98 0,508 508,163 

8 139,0 191,6 99 0,531 531,313 

9 139,0 188,6 99 0,501 501,010 

10 139,2 191,4 98 0,533 532,653 

A. průměr: 0,519 518 ± 20 

Vzorek po sušení 

Měření č.: 
Hmotnost 

 odměrného válce m0 
(g) 

Hmotnost 
 odměrného válce 
 s prachem m1 (g) 

Objem prachu 
 v odměrném válci 

V(ml) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (g.cm

-3
) 

Vypočtená sypná 
 hustota S.h. (kg.m

-3
) 

1 37,0 92,4 99 0,560 559,596 

2 36,8 92,2 99 0,560 559,596 

3 37,0 91,6 100 0,546 546,000 

4 36,8 92,0 99 0,558 557,576 

5 36,8 92,8 99 0,566 565,657 

6 37,0 93,0 100 0,560 560,000 

7 36,8 92,2 99 0,560 559,596 

8 36,8 92,0 98 0,563 563,265 

9 36,8 90,8 99 0,545 545,455 

10 37,0 92,2 100 0,552 552,000 

A. průměr: 0,557 556 ± 20 
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8.5 Tvar prachových částic 

 Pro určení tvaru prachových částic jsem použil optický inverzní metalografický 

mikroskop Olympus GX 51 (obr. 22). Je to optický systém UIS (Universal Infinity 

System) s korekcí do nekonečna s životností 2 000 hodin a možností zvětšení objektu 

padesát až tisíc krát. Konstrukce umožňuje rychlé přepnutí mezi pozorováním v jasném 

a temném poli. Mikroskop je trvale připojen ke stolnímu počítači a kompatibilní 

se softwarovým programem Analysis Inclusion Inspector, který umožňuje uživateli náhled, 

úpravu a ukládání pořízených snímků. [24] 

 

 

 

Obr. 22 mikroskop Olympus GX 51 [autor] 

 

 Tvar částic má vliv na vlastnosti prachu v gravitačním, odstředivém nebo 

elektrostatickém poli, na reologické vlastnosti při pohybu a jejich vzájemnou soudržnost. 

Může také ovlivnit změny ve vlastnostech prachu v důsledku navlhnutí nebo naopak 

vysoušení. Prachové vzorky byly pozorovány v temném poli při stonásobném zvětšení. 

Tvar částic byl vyhodnocen jako izometrický (rozměry v trojrozměrném souřadnicovém 

systému jsou ve směru všech os přibližně shodné). (obr 23) [8] 
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Obr. 23 Stokrát zvětšený snímek hliníku (vlevo) a toneru (vpravo) [autor] 

 

 

8.6 Dílčí závěr – vyhodnocení přípravy vzorků 

 Na základě provedených měření jsem zjistil hodnoty střední velikosti zrna, obsahu 

vlhkosti, sypné hustoty a tvaru částic pro vybrané vzorky. U prachu hliníku je střední 

velikost zrna ds = 0,035 mm, obsah vlhkosti je 0,13 hm. %, sypná hustota má hodnotu 

S.h. = 1202 ± 20 kg.m-3 a částice mají izometrický tvar. Hodnota střední velikosti zrna 

u toneru je ds = 0,024 mm, obsah vlhkosti je 0,51 hm. %, sypná hustota 

S.h. = 556 ± 20 kg.m-3 a tvar částic shodně izometrický. 

 

 Při vzájemném porovnání charakteristik obou prachů jsou patrné určité podobné 

vlastnosti. Prach toneru má menší střední velikost zrna a nižší sypnou hustotu. Hliník má 

díky svým kovovým vlastnostem nízký obsah vlhkosti a je výrazně těžší. Oba prachy 

obsahují oddělené částice izometrického tvaru. Vliv zjištěných skutečností bude zohledněn 

při určování podmínek pro stanovení MIE u nižších rozviřovacích tlaků a volby doby 

zpoždění iniciace. 
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9 Stanovení MIE podle ČSN EN 13821 

 V následující kapitole je popsáno zkušební zařízení MIE – D 1.2, jeho obsluha 

a postup práce při určování MIE pro prach hliníku a toneru na tomto přístroji. Výsledky 

stanovení MIE podle ČSN EN 13821 jsou zobrazeny pomocí softwaru MIKE 3.3 ve formě 

grafů v kapitole 9.3. 

 

9.1 Popis zkušebního zařízení MIE - D 1.2 

 Přístroj MIE-D 1.2 je modifikací Hartmannovy trubice a vyrábí ho česká firma 

OZM research. Skládá ze sedmi základních celků: [3] 

 

1. Skleněná Hartmannova trubice o vnitřním objemu 1,2 litru s manipulační jednotkou 

2. Vysokonapěťová jednotka pro tvorbu jisker 

3. Tlakový systém pro rozviřování prachu 

4. Elektronické a pneumatické řízení přístroje 

5. Ovládací panel s dotykovým displejem 

6. Přístrojová skříň 

7. Počítač s nainstalovaným průvodcem softwaru MIE-D Lab v. 1.2 

 

 V souladu s doporučením ČSN EN 13821, probíhá vytváření prachové disperze 

a její iniciace ve vertikální skleněné Hartmannově trubici o vnitřním objemu 1,2 litru. 

Ve spodní třetině je umístěno jiskřiště skládající se ze dvou elektrod. Uzemněná elektroda 

je regulovatelná mikrometrickým šroubem, druhá pohyblivá elektroda je pod napětím. 

K vybití kondenzátoru na jiskřišti dojde při přitažení elektrod k sobě na menší vzdálenost, 

než je přeskoková vzdálenost (0,6 mm). Přístroj je nutné připojit na zdroj tlakového 

vzduchu v laboratoři s minimálním přetlakem 7 barů. Prach nasypaný na dno Hartmannovy 

trubice je rozvířen proudem tlakového vzduchu uvolněného ze systému pro rozviřování 

prachu, ve kterém elektropneumatické ventily obsluhují zásobní nádobu o objemu 50 ml 

natlakovanou vzduchem na 7 barů. Elektrostatický výboj je generován ve vysokonapěťové 

jednotce, která obsahuje VN zdroj, sadu vestavěných kondenzátorů, VN přepínač, vybíjecí 

obvod, VN elektrody a elektropneumatické ventily pro přepínání kondenzátorů a režimu 

měření. Schematické znázornění základních částí přístroje je uvedeno na obrázku 24. [3] 
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 Oba systémy, vysokonapěťový i rozviřování prachu, jsou řízeny pomocí ovládacího 

panelu s dotykovým displejem. Všechny části systému jsou umístěny v přístrojové skříni, 

s výjimkou ovládacího panelu. Tato skříň musí být uzemněná. Otevíratelná plexisklová 

dvířka, vybavená bezpečnostním snímačem polohy, chrání obsluhu a zároveň jí umožňují 

sledovat průběh experimentu a posoudit, zda došlo k iniciaci uvnitř trubice. [3] 

 

 Pro vyhodnocování a archivaci dat je na samostatném počítači nainstalován 

Program MIE-D Lab v. 1.2, který provádí uživatele experimentem. Vysokonapěťová 

jednotka umožňuje použít dva obvody uvedené v příloze A ČSN EN 13821 pro tvorbu 

jisker o energii nižší, respektive vyšší než 10 mJ. [3] 

 

 

Obr. 24 Popis měřícího zařízení MIE-D 1.2 [autor] 

Popis zařízení: 

1.   Ovládací dotykový panel    7.  Skleněná Hartmannova trubice 

2.   Vypínač vysokého napětí    8.   Stabilní VN elektroda 

3.   Tlačítko startu      9.   Pohyblivá VN elektroda 

4.   Tlačítko nouzového vypnutí    10. Indikátor vysokého napětí 

5.   Regulátor tlakového vzduchu   11. Nerezová základna a držák 

6.   Indikátor provozu přístroje   12. Zavírací bezpečnostní dvířka 
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Energie nižší než 10 mJ 

 Jiskry s energií nižší než 10 mJ jsou generovány zapalováním vysokonapěťového 

relé pomocí dvouelektrodového systému. Schéma je uvedeno na Obr. 25. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Schéma zapojení vysokonapěťového relé [12] 

 

Obrázek 25: Zapalování vysokonapěťovým relé pomocí dvouelektrodového systému; U0 je 

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

indukčnost (dodatečná) a HVR je vysokonapěťové relé. 

 

 Při velmi nízkých energiích má neodstranitelná kapacita elektrodové sestavy řádově 

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

konstantní a napětí na jiskře se vypočítá jako: [12] 

 

 
)( 0

00

pCC

CU
Up




    (3) 

 

Z toho lze vypočítat energii jiskry E podle rovnice: [12] 

 

 
2

)(
2

0 pp UCC
E


     (4) 

 

 Výbojový kondenzátor C0 získá náboj Q0 = U0 * C0. Po sepnutí „HVR“ náboj 

zůstane, ale napětí U0 poklesne na hodnotu Up. 
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Energie vyšší než 10 mJ 

 Pro tyto energie bylo použito zapalování pohybem elektrod pomocí 

dvouelektrodového systému znázorněného na obr. 26. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 26 Schéma zapojení pro systém pohybu elektrod [12] 

 

Obrázek 26: Zapalování pohybem elektrod pomocí dvouelektrodového systému; U0 je 

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

elektroda a CR je nabíjecí relé. 

 

 Na začátku pokusu je pohyblivá elektroda ve své počáteční (otevřené) poloze. 

V tomto okamžiku je vzduchová mezera mezi elektrodami příliš velká na to, aby bylo 

dosaženo průrazného napětí. Po přepnutí nabíjecího relé do polohy „Výboj“ se pohyblivá 

elektroda ME pomocí pneumatického systému posune do přednastavené minimální 

vzdálenosti 6 mm mezi elektrodami. Jiskrový výboj nastane ještě před dosažením této 

koncové polohy. Podle následující rovnice lze vypočítat energii jiskry: [12] 

 

 

(5) 

 

Obsluha přístroje 

 Uživatel s řídící jednotkou přístroje komunikuje pomocí ovládacího panelu 

s dotykovým displejem. Základní obrazovka ovládacího panelu uvedená na obr. 27. 

obsahuje několik oken. Horní malá okna zobrazují informace o přihlášeném uživateli 

a „Krok“ v postupu měření. Okno „Test“, umístěné ve střední části obrazovky, rekapituluje 

2
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nastavené parametry zkoušky. Největší z oken je určeno k zobrazení aktuálního stavu 

aparatury včetně hodnoty napětí na zvolených kondenzátorech. Poslední z oken 

ve středové části obrazovky obsahuje tlačítka s povely k ovládání aparatury. Ve spodní 

části jsou umístěna dvě tlačítka, z nichž první je určeno pro nastavení parametrů testu 

a druhé pro přehled zobrazených alarmů. [3] 

 

 

Obr. 27 Ovládací panel přístroje MIE-D 1.2 [3] 

 

9.2 Postup měření MIE 

 Zkoušený vzorek prachu se ve zkušební nádobě při teplotě vzduchu v rozsahu 

od 20 do 25 °C a absolutním tlaku v rozsahu od 0,8 do 1,1 rozvíří do vnitřního prostoru 

a následně se vystaví jiskrovému výboji z kondenzátoru. Při stlačení ODPALU dojde 

k rozvíření vzorku a vybití kondenzátoru na jiskřišti formou elektrostatické jiskry. 

Vizuálně se sleduje výsledek zkoušky. Pozitivní výsledek je při zapálení prachovzduchové 

směsi, přičemž plamen musí mít tendenci se šířit. Negativní výsledek je tehdy, nedojde-li 

k zapálení směsi vůbec, nebo se vytvoří malý kulový plamen v oblasti jiskřiště, který se 

dále nešíří. Výsledek zkoušky (pozitivní, negativní) se zapíše. Na zdroji VN se sníží napětí 

na 0 kV a zdroj VN se vypne. Výbuchový válec se vyfouká stlačeným vzduchem, zvedne 

se a elektrody ve výbuchovém válci se vyčistí. Tím je přístroj připraven k další zkoušce. 

[3] 
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 Vždy je nezbytné zkontrolovat nastavení hodnoty rozviřovacího tlaku na 7 barů, 

indukčnosti na 1 mH, příslušné doby zpoždění iniciace a stanovit iniciační energii, která 

spolehlivě způsobí vznícení dané koncentrace zkoušeného prachu ve vzduchu. Poté se 

skokově snižuje energie jiskry při dané koncentraci prachu až do okamžiku, kdy již dále 

nelze vznítit směs prachu danou energií při deseti za sebou následujících pokusech. Proces 

se opakuje při změněných koncentracích prachu v rozsahu výbušnosti při zjištěné nejnižší 

energii. Pokud při nějaké koncentraci prachu dojde ke vznícení, opakuje se pro tuto 

koncentraci předešlý postup. [12] 

 

 Obdobně postupujeme s touto kombinací energie jiskry a koncentrací prachu 

pro doby zpoždění iniciace 150, 120 a 90 ms, dokud nenajdeme maximální energii (E1), při 

které nedojde ke vznícení směsi. MIE leží mezi nejvyšší energií E1, při které nedošlo 

ke vznícení při deseti za sebou následujících pokusech o vznícení směsi prachu se 

vzduchem, a nejnižší energii E2, při které došlo během 10 za sebou následujících pokusů 

k alespoň jednomu vznícení: [12] 

 

E1 < MIE < E2 

 

 MIE může být stanovena pomocí různých zařízení a zkušebních postupů. Pro účely 

sjednocení porovnání mezi těmito zařízeními, je nutné použít jednu hodnotu Es namísto 

rozsahu energií (E1, E2). Tato jedna hodnota (Es) může být vypočtena pomocí 

pravděpodobnosti iniciace dále uvedeným způsobem. Za předpokladu, že pro energii E2 

bylo vyzkoušeno minimálně pět rovnoměrně rozložených koncentrací prachu, může být 

odhadnuta poloha Es v rozsahu E1 - E2. V exponentu následující rovnice, při iniciační 

energii E2, se počet koncentrací prachu s iniciací (I[E2]) vydělí celkovým počtem 

zkoušených koncentrací prachu (NI + I) [E2]: [12] 

 

(6) 

 

kde: 

I vznícení 

NI 10x „žádné vznícení“  
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 V případě, že nedojde k iniciaci vzorku, je ihned prováděn další test bez výměny 

a čištění trubice. To však může mít za následek změnu rozložení částic nebo může dojít 

k úniku části vzorku mimo trubici. Proto je nutné měnit vzorek a čistit trubici po každém 

čtvrtém testování tohoto vzorku. 

 

 

9.3 Výsledky stanovení MIE podle ČSN EN 13821 

 Tato kapitola obsahuje výsledky experimentálního měření v souladu 

s ČSN EN 13821. Výsledky jsou porovnány ve formě grafů, které byly vytvořeny 

softwarem MIKE 3.3. MIE se stanovila pro prach hliníku a toneru, při dobách zpoždění 

iniciace 90, 120, 150 ms a stálém rozviřovacím tlaku 7 barů pro minimálně pět vybraných 

koncentrací v rozsahu 500 až 3000 g.m-3. Grafy znázorňují závislost velikosti navážky, 

respektive koncentrace, (osa x) a hodnoty iniciační energie (osa y). Plné čtverečky značí 

iniciaci na první pokus, plné čtverečky s vrchní vlaječkou značí iniciaci na druhý až desátý 

pokus (čím je vlaječka delší, tím došlo k iniciaci později). Pokud k iniciaci nedošlo během 

deseti za sebou jdoucích pokusů, značí tuto skutečnost prázdný čtvereček. 

 

Hliník 

 Bylo zjištěno, že při zpoždění 120 ms a 90 ms je 10 mJ < MIE < 30 mJ, přičemž 

statistická hodnota MIE byla stanovena na Es = 22 mJ. Doba zpoždění 150 ms 

(30 mJ < MIE < 100 mJ) nebude kvůli vyšší statistické hodnotě energie použita pro nižší 

rozviřovací tlaky. Hodnoty Es jsou vypočteny pomocí vzorce (6). Naměřené hodnoty 

znázorňují následující grafy vytvořené v softwarové aplikaci MIKE 3.3. Výchozí naměřená 

data pro tvorbu grafů jsou uvedena v příloze č. 1. 
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Hliník – 7 barů – 120 ms 

MIE pro dobu zpoždění iniciace 120 ms leží mezi hodnotami 10 mJ < MIE < 30 mJ. 

Statistická hodnota energie je Es = 26 mJ: 

 

 

 

 

Hliník – 7 barů – 90 ms 

MIE pro dobu zpoždění iniciace 90 ms leží mezi hodnotami 10 mJ < MIE < 30 mJ. 

Statistická hodnota enerie pro je Es = 22 mJ: 
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Hliník – 7 barů – 150 ms 

MIE pro dobu zpoždění iniciace 150 ms leží mezi hodnotami 30 mJ < MIE < 100 mJ. 

Statistická hodnota energie: Es = 82 mJ: 

 

 

Toner 

 Druhým testovaným materiálem je prach toneru, pro který byla stanovena hodnota 

MIE: 3 mJ < MIE < 10 mJ. Statistická hodnota energie Es = 3 mJ. Hodnoty MIE pro různé 

doby zpoždění iniciace jsou zobrazeny na následujících grafech: 

 

Toner – 7 barů – 120 ms 

MIE pro dobu zpoždění iniciace 120 ms leží mezi hodnotami 3 mJ < MIE < 10. mJ. 

Statistická hodnota energie je Es = 3 mJ: 
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Toner – 7 barů – 90 ms 

MIE pro dobu zpoždění iniciace 90 ms leží mezi hodnotami 3 mJ < MIE < 10. mJ. 

Statistická hodnota energie pro toto zpoždění je Es = 3 mJ. 

 

 

 

 

 

Toner – 7 barů – 150 ms 

MIE pro dobu zpoždění iniciace 150 ms leží mezi hodnotami 3 mJ < MIE < 10. mJ. 

Statistická hodnota energie: Es = 4 mJ. 

 

 

 

 



 

56 

 

10 Měření MIE při nižších rozviřovacích tlacích 

 MIE je funkcí dynamiky, turbulence směsi prachu se vzduchem a příslušné 

koncentrace hořlavého prachu. Snahou je provést měření při optimální koncentraci prachu 

a nejnižší experimentálně dosažitelné úrovni turbulence. Úroveň turbulence je ovlivněna 

změnou doby zpoždění iniciace a rozviřovacím tlakem. Pro stanovení vhodného zpoždění 

iniciace a nižšího rozviřovacího tlaku byly použity záznamy průběhu rozviřování 

z vysokofrekvenční kamery Olympus i-speed 2.  

 

10.1 Stanovení zpoždění iniciace pomocí vysokofrekvenční kamery 

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

(obr. 34). Tato kamera je schopna zaznamenat při rozlišení 800 × 600 bodů až tisíc snímků 

za sekundu. Ovládání kamery a ukládání záznamů umožňuje připojený LCD displej 

s vnitřní pamětí 2 gigabajty. Byl pořízen záznam rozviřování navážek o koncentraci 750, 

1000, 1250, 1500 a 2000 g.m-3, při rozviřovacích tlacích 5, 6 a 7 barů.  

 

  

Obr. 28 Kamera Olympus i-speed 2 s výbavou v přenosném kufru [autor] 

 

 V tabulce č. 10 jsou uvedeny časové okamžiky, které byly z vysokorychlostního 

záznamu zjištěny při postupném pozorování jednotlivých snímků v intervale 1ms. Byla 

hledána optimální doba zpoždění, kdy dojde k rozvíření prachu do celého objemu trubice 

zkušebního zařízení a zároveň ustálení jeho pohybu v oblasti mezi elektrodami.  
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Tab. 10 Optimální doby rozvíření hliníku pro stanovení zpoždění iniciace [autor] 

Hliník okamžik ustálení (ms) 

koncentrace (g.m
-3) tlak: 7 (bar) tlak: 6 (bar) tlak: 5 (bar) 

750 153 128 126 

1000 160 132 104 

1250 109 95 118 

1500 125 137 142 

2000 88 116 136 

  

 

 Jako příklad jsou na obr. 29 zachyceny rozdílné stupně disperze prachu 

o koncentraci 1500 g.m-3, při tlaku 6 barů pro zpoždění: 50, 150 a 250 ms. 

 

 

Obr. 29 Stupeň disperze hliníku v trubici během různého okamžiku zpoždění [autor] 

 

 Velmi komplikovaným se stalo vyhodnocování záznamů toneru, který díky své 

černé barvě a tendenci zachycovat se na stěnách trubice, znemožňoval objektivní 

vyhodnocení. Z těchto důvodů nebylo možné následně určit doby zpoždění pro prach 

toneru. Na základě některých zjištěných vlastností (kapitola 8.6) podobných s prachem 

hliníku, byly pro další měření MIE stanoveny stejné doby zpoždění pro oba prachy. 

Po pozorování jednotlivých snímků hliníku byly pro nižší rozviřovací tlaky stanoveny 

doby zpoždění iniciace 90 a 120 sekund. 

 



 

58 

 

10.2 Výsledky stanovení MIE pro rozviřovací tlak 6 barů 

 Pro rozviřovací tlak 6 barů byla MIE měřena pro zvolené doby zpoždění iniciace 90 

a 120 ms. Statistická hodnota MIE pro hliník byla stanovena jako Es = 22 mJ., pro toner 

je tato hodnota Es = 4 mJ. 

Hliník 

Bylo zjištěno, že při zpoždění 120 ms je 30 mJ < MIE < 100 mJ, přičemž statistická 

hodnota energie byla stanovena na Es = 37 mJ. Pro zpoždění 90 ms je 

10 mJ < MIE < 30 mJ, statistická hodnota energie Es = 22 mJ. 

 

Hliník – 6 barů – 120 a 90 ms 

 

 

Toner 

Pro prach toneru při době zpoždění 120 ms i 90 ms byla stanovena hodnota MIE: 

3 mJ < MIE < 10 mJ. Statistická hodnota energie Es = 4 mJ. Namísto poklesu, jde 

o nepatrné zvýšení MIE oproti vyššímu rozviřovacímu tlaku 7 barů. 
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Toner – 6 barů – 120 a 90 ms 

 

 

10.3 Výsledky stanovení MIE pro rozviřovací tlak 5 barů 

 Pro rozviřovací tlak 5 barů byla MIE měřena pro doby zpoždění iniciace 90 

a 120 ms. Statistická hodnota energie pro hliník byla stanovena na Es = 25 mJ., pro toner 

je tato hodnota stejná jako u předchozího rozviřovacího tlaku, Es = 4 mJ. 

 

Hliník 

Při zpoždění 120 ms je 30 mJ < MIE < 100 mJ, přičemž statistická hodnota MIE byla 

stanovena na Es = 37 mJ. Pro zpoždění 90 ms je 10 mJ < MIE < 30 mJ, statistická hodnota 

energie, Es = 25 mJ. 

 

Hliník – 5 barů – 120 a 90 ms 
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Toner 

Pro doby zpoždění 120 ms i 90 ms byla pro toner stanovena stejná hodnota MIE: 

3 mJ < MIE < 10 mJ. Statistická hodnota energie v obou případech: Es = 4 mJ. 

 

Toner – 5 barů – 120 a 90 ms 

 

 

 

10.4 Dílčí závěr – změna MIE při nižších rozviřovacích tlacích 

 Na základě naměřených dat se oba prachy jeví jako velmi citlivé 

k elektrostatické iniciaci. Neprokázala se však souvislost mezi snižováním rozviřovacího 

tlaku a poklesem MIE. U prachu hliníku i toneru docházelo pouze k minimálním změnám 

statistické hodnoty energie. U toneru dokonce došlo ke zvýšení statistické hodnoty energie 

(Es) ze 3 na 4 mJ. Jednotlivé hodnoty Es jsou pro porovnání uvedeny v tabulce 11. 

Protokoly o provedení zkoušky pro stanovení MIE jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Tab. 11 Zhodnocení výsledků stanovení MIE [autor] 

druh vzorku 
rozviřovací tlak 

(bar) 
MIE (mJ) 

statistická 
hodnota energie 

Es (mJ) 

Hliník 

7 10 < MIE < 30 22 

6 10 < MIE < 30 22 

5 10 < MIE < 30 25 

Toner 

7 3 < MIE <10 3 

6 3 < MIE <10 4 

5 3 < MIE <10 4 
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11 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv rozviřovacího tlaku na minimální iniciační 

energii pro vybrané vzorky prachu. Měření minimální iniciační energie bylo provedeno 

v prostorách laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství na přístroji MIE – D 1.2. 

 

 V přípravné fázi bylo nutné nastudovat technickou normu ČSN IEC 1241-2-3 

a především normu ČSN EN 13821, které obsahují doporučení pro stanovení minimální 

iniciační energie směsi prachu se vzduchem. Tyto normy se odlišují v postupu 

a podmínkách měření, především ve stanovení rozviřovacího tlaku, jehož vliv byl v  práci 

zkoumán. Nezbytnou přípravou pro zvládnutí praktické části bylo také osvojení 

laboratorních postupů a ovládání použitých zařízení, využitých pro přípravu vzorků 

a k následnému měření MIE. 

 

 Pro měření byl zvolen prach hliníku a toneru. V rámci přípravy těchto vzorků byla 

provedena jejich sítová analýza, určení střední velikosti zrna, sušení, stanovení obsahu 

vlhkosti a sypné hustoty. Zjištěné charakteristiky jsou shrnuty v kapitole 8.6. Postup 

měření MIE je popsán v kapitole 9. Výsledky stanovení minimální iniciační energie podle 

ČSN EN 13821 a pro nižší tlaky 6 a 5 barů jsou zobrazeny ve formě grafů vytvořených 

softwarovou aplikací MIKE 3.3. 

 

 Při porovnání zjištěných výsledků je patrná změna statistické hodnoty energie Es 

u obou prachů v závislosti na hodnotě rozviřovacího tlaku. Tento rozdíl je však minimální, 

v případě toneru nemá klesající tendence, u hliníku je tato hodnota stejná nebo vyšší. 

Nepotvrdil se tak předpoklad poklesu minimální iniciační energie v důsledku snížení 

rozviřovacího tlaku. Naměřené hodnoty MIE a statistické hodnoty energie jsou porovnány 

v kapitole 10.4. V obou případech pro nižší rozviřovací tlaky nedošlo ke změně MIE 

(hliník: 10 < MIE < 30, toner: 3 < MIE <10), pouze se liší statistické hodnoty energie Es 

v řádu jednotek. Vzhledem k množství skutečností, které mohou ovlivňovat hodnotu MIE 

je předpokládán navazující výzkum a testování pro jiné druhy prachů, další rozviřovací 

tlaky, popřípadě i jiná normovaná zkušební zařízení. 
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