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Pojmy 

 
 Bezpečnost – stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro 

objekt a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potencionálních 

hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat. [6] 

 Hořlavá látka – látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi, 

která, pokud dojde, k iniciaci může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním 

prostředkem (nejčastěji se vzduchem). [7] 

 Výbuch – děj vyvolaný se prudkou oxidací nebo rozkladnou reakcí vyznačující se 

vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin. [23] 

 Rozsah výbušnosti – míra množství obsahu hořlavé látky ve vzduchu, respektive 

směsi látek ve vzduchu, při které může nastat výbuch. [21] 

 Meze výbušnosti  

o Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit): nejnižší koncentrace, 

při které může dojít k výbuchu. [21] 

o Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit): nejvyšší koncentrace, 

při které může dojít k výbuchu. [21] 

 Bod vzplanutí FP (flash point): minimální teplota, za stanovených podmínek 

zkoušky, při které kapalina vytvoří dostatečné množství plynů nebo par, že se po 

aplikaci iniciačního zdroje okamžitě vzplane. [7] 

 Mezní koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration) – nejvyšší 

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

nemůže dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu. [7] 

 Výbušná atmosféra – směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh 

nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří 

hoření do celé nespálené směsi. [21] 

 Prostředí s nebezpečím výbuchu – atmosféra, která může být na základě místních  

a provozních podmínek výbušná. Rozlišujeme vnitřní a vnější prostředí strojů  

a zařízení. [7] 

 Zóny – Prostředí s nebezpečím výbuchu se v závislosti na pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečné výbušné atmosféry dělí na zóny. [7] 



 

 Minimální iniciační energie MIE (minimum ignition energy) – nejnižší 

nahromaděná energie, která je při vybití schopná vyvolat iniciaci zápalné atmosféry 

při určitých podmínkách. [24] 

 Minimální teplota vznícení výbušné atmosféry – teplota vznícení hořlavého plynu 

nebo páry hořlavé kapaliny nebo minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného 

prachu, při stanovených zkušebních podmínkách. [7] 

 Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu t
r
min – nejnižší naměřená 

teplota zahřátého povrchu, při které dojde ke vznícení prachu při stanovených 

zkušebních podmínkách. [25] 

 Výbuchové parametry – ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy. [7] 

 Výbuchový tlak pvýb – maximální tlak, naměřený při výbuchu směsi hořlavých 

látek se vzduchem v uzavřené nádobě a stanovených podmínkách. [22] 

 Maximální výbuchové parametry – maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max, a kubická konstanta KG resp. Kst 

jsou měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi. [7] 

 Maximální výbuchový tlak pmax – nejvyšší dosah výbuchového tlaku, naměřený 

v uzavřené nádobě a stanovených podmínkách. [22] 

 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax  – maximální hodnota 

rychlosti zvyšování výbuchového tlaku, v uzavřené nádobě a určitých podmínkách 

za určitý čas. [9] 

 Spalné teplo – množství vyprodukovaného tepla dokonalým spalováním 

jednotkového množství paliva. [8]
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Úvod 

Díky zkušenostem z minulosti dnes víme, že výbuchy prachů v průmyslu nejsou 

pouze výjimečné události, které se stávají zřídka. To nás vede k otázce, jak se můžeme 

chránit. Dnešní technologie a výzkum nám nabízí řadu možností jak se před explozí 

chránit, nebo snížit její účinky.  

Jednou z těchto možností je využití nízkého tlaku v provozu. Obecně je známo, že 

nízký tlak snižuje sílu výbuchu a jeho rozsah. V určitých případech jej zcela eliminuje. 

Avšak přesnější informace, nebo studie o této možnosti protivýbuchového opatření jsou 

nejčastěji k dispozici pouze jako zmínky. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na tuto 

problematiku.  

Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou uvedeny základní 

informace o výbuchu, které jsou potřebné k pochopení celé problematiky. Další část se 

zaměřuje na informace o výbuchu prachů, jak historie nehod, tak možnosti ovlivnění 

výbuchu. Důvodem zaměření práce na prachy, jak již bylo popsáno v prvním odstavci, jsou 

relativně časté výbuchy prašné atmosféry v průmyslových provozech. Proto je potřeba 

blíže vysvětlit tuto problematiku. Další následující část obsahuje základní poznatky  

o pneumatické dopravě. Pneumatická doprava je široce využívaná na přepravu sypkého 

materiálu na kratší vzdálenosti. Nás hlavně zajímá pneumatická doprava podtlaková. 

V podtlakovém systému je nižší tlak a ten může sloužit jako protivýbuchové opatření při 

dopravě ať už výbušných nebo prašných materiálů. Odpovědí na otázku proč se zabývat 

pneumatickou podtlakovou dopravou, když nízký tlak snižuje nebo zcela eliminuje výbuch 

je několik. Hlavním důvodem je nedostatek informací o tom, jaký minimální podtlak je 

potřeba aby směs neiniciovala, nebo zda se tato hodnota mění s různými prachovými 

částicemi. Dalšími důvody pak může být selhání lidského faktoru (nenasazení filtru při 

servisní prohlídce), nebo techniky (protržení filtru). Tyto faktory mohou mít za následek 

vznik výbušné atmosféry, v před prachem chráněných částech systému. Zde pak může 

relativně snadno dojít k iniciaci této směsi a následné explozi. Poslední část práce je 

vyhrazena pro samotné měření výbuchu prachu při nízkém tlaku a vyhodnocení výsledků. 

Toto měření prozkoumá vliv sníženého tlaku (který se nachází například v pneumatické 
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dopravě) na maximální výbuchové parametry hořlavých látek a možnost využití tohoto 

nízkého tlaku jako možného bezpečnostního opatření v protivýbuchové ochraně.  

Pro autentičnost jsou k měření vybrány prachy, které se v běžném průmyslu 

dopravují podtlakovou pneumatickou dopravou. Tyto prachy již nejsou dále nijak 

upravovány.   
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Rešerše  

Pro vypracování této práce bylo pro základní znalosti o výbuchu využito zejména 

české literatury, která byla kombinovaná se zahraniční literaturou pro doplnění informací. 

Pro část práce, která se již podrobněji zabývá výbuchem prachů a jeho ovlivňováním bylo 

čerpáno zejména ze zahraniční literatury a zahraničních zdrojů.   

Česká literatura 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2005, 188 s. ISBN 80-861-1121-0. 

Kniha poskytuje základní informace o výbuchu, podmínkách, při kterém vzniká  

a o možnostech jejich ovlivnění. Další část se pak zabývá protivýbuchovou prevencí, jako 

je například primární, sekundární a konstrukční protivýbuchové opatření. Publikace tedy 

obsahuje elementární informace, potřebné pro hodnocení podmínek, při kterých může 

výbuch nastat a možnosti opatření, které mají za úkol zabránit vzniků výbuchu, nebo 

minimalizovat jeho následky.  

Zahraniční literatura 

ECKHOFF, Rolf K. Dust explosions in the process industries. 3rd ed. Boston: Gulf 

Professional Pub., c2003, xxi, 719 p. ISBN 07-506-7602-7. 

Tato publikace se stala základním kamenem této práce. Popisuje co je to prach, 

výbuch prachu, jak vzniká, jak se šíří a také možnosti ovlivnění výbuchu a ochrany. 

V další části pak autor popisuje nehody z minulosti, které vznikly iniciací prašné atmosféry 

a mnoho dalších informací, které souvisejí s prachy a jejich výbuchy. 

Dílčí závěr 

Z literatury plyne jak je daná problematika řešena a informace v ní dále slouží 

jako základ pro tuto práci.  
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1 Základní informace o výbuchu 

Zjednodušeně lze výbuch (explozi) popsat jako rychlý nárůst talku, který je také 

spojen s vzrůstem teploty. Výbuch bývá většinou hodnocen jako negativní a nežádoucí jev, 

kterému se snažíme předcházet. To je dáno zejména tlakem, který při výbuchu vzniká a má 

destruktivní účinky v místě jeho působení. Výbuch může například narušovat stabilitu 

stavebních konstrukcí, hranice požárních úseků, demolovat výrobní zařízení a ohrožovat 

životy lidí apod.  

Mezi dva základní druhy výbuchu dle vzniku se řadí výbuch chemický a fyzikální. 

 O Chemickém výbuchu se hovoří v případě, kdy hořlavá látka hoří ve směsi 

s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidovadlem (napři. chlor) za vysoké rychlosti, 

v doprovodu rychlého vzniku zplodin hoření a náhlého nárůstu tlaku. V případě kdy 

vznikne explozivní rozklad látky, jedná se také o chemický výbuch. Pro výbuch musejí 

být splněny tři základní podmínky a to: přítomnost hořlavé látky (ta musí být v určitém 

množství mezi dolní a horní mezí výbušnosti) iniciační zdroj a oxidační prostředek. 

[14] 

 Jako fyzikální výbuch se pak označuje stav, u kterého dojde k přechodu fyzikálních 

parametrů nad stanovenou schválenou hranici. Tato změna má za následek nárůst tlaku 

uvnitř zařízení nad jeho maximální povolenou míru a dojde k destrukci tohoto zařízení 

(např. parní kotle, tlakové láhve, uzavřené nádoby s kapalinami, potrubí). [14] 

1.1  Podmínky výbuchu 

Aby mohlo dojít k výbuchu, musí být k dispozici prostor, ve kterém se nachází 

v potřebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka smísená s oxidačním prostředkem 

za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. Hořlavou látkou může být hořlavý 

plyn, pára, mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach, nebo kombinace těchto látek 

zvaná hybridní směsí nejběžnější kombinací bývá směs hořlavého plynu a hořlavého 

prachu. [7] 
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Z výše uvedeného obrázku 1 lze zjistit, že podmínkami pro výbuch směsí, které 

nejsou prachovzduchové, jsou: 

 hořlavá látka o určité koncentraci, 

 oxidační prostředek, 

 iniciační zdroj. 

 

 

 

 

 

 

 

U prachovzduchových směsí se k výše uvedeným podmínkám přidávají další dvě 

a to:  

 rozptýlení prachu ve směsi s oxidačním prostředkem, 

 rozptýlení prachu v částečně uzavřeném, nebo zcela uzavřeném prostoru. [15] 

Obrázek 1 Výbuchový trojúhelník [15] 

Obrázek 2 Výbuchový pentagon [15] 
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1.2  Výbuchová křivka 

Výbuchová křivka podle [7] je graf, který znázorňuje nárůst výbuchového tlaku 

v závislosti na čase. Dále z tohoto grafu můžeme určit klíčové body, které jsou na obrázku 

č. 3. značeny jako A, B, C, D a jednotlivé časy související s těmito body. Bod A označuje 

samotnou iniciaci. Mezi bodem A a B vzniká časová prodleva tj, výb než dojde k vzrůstu 

tlaku. Tato část se označuje jako přípravná doba výbušné směsi k hoření. Dále mezi bodem 

B a C dochází k zvyšování rychlosti nárůstu tlaku, kdy v bodě C je tato rychlost nejvyšší. 

Bod C se značí také jako inflexní bod křivky. Křivka pokračuje do bodu D, kde se rychlost 

vzrůstu tlaku snižuje. Přesně v bodě D je rychlost narůstání tlaku nulová, tlak zde dosahuje 

nejvyšší hodnoty označované pvýb. Křivka poté pokračuje postupným poklesem tlaku.  

Nárůst výbuchového tlaku, respektive velikost tohoto nárůstu je odvozena ze 

směrnice tečny v bodu C. Rovnice platí pro výbuch s koncentrací směsi xc a to 

v uzavřeném prostoru. 

 

Obrázek 3 Výbuchová křivka pro různé druhy prachů [10] 
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1.3 Výbuchová charakteristika 

Pro každou výbušnou atmosféru je typické, že má jiné vlastnosti při výbuchu či 

požáru. Tyto vlastnosti (charakteristiky) jsou různé nejen pro látky samotné, ale také se 

mění s okolními podmínkami. Z toho vyplývá, že stejná látka může měnit charakteristiky 

na základě reálných podmínek v místě vzniku. Tyto charakteristiky můžeme najít 

v bezpečnostních listech pod odstavcem 9, mají-li význam a jsou známé. Charakteristiky 

jsou podloženy testy v laboratoři a to za normálních podmínek. Za normální podmínky je 

považována teplota t = 20 °C a tlak p = 101,325 kPa. S výbuchovou charakteristikou úzce 

souvisí také charakteristiky požárně technické.  

Pro plyny a hořlavé kapaliny se určuje především:  

 horní mez výbušnosti (UEL), 

 dolní mez výbušnosti (LEL), 

 bod vzplanutí (FP), 

 bod vznícení. 

Pro prachy se určuje především:  

 minimální výbušná koncentrace (cmin), 

 minimální iniciační energie (Emin), 

 maximální výbuchové parametry (pmax, (dp/dt)max), 

 teplota samovznícení, 

 mezní koncentrace kyslíku (LOC), 

 minimální teplota vznícení výbušné atmosféry, 

 minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu (t
r
min).  
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Tvary křivek výbuchových charakteristik prachovzduchových směsí nejsou 

symetrické jako je tomu u charakteristik plynů a par hořlavých kapalin (zde jsou tvary 

symetrické od optimální koncentrace copt). Na Obrázku 4 lze pozorovat, jak tvar 

výbuchové křivky napravo od copt asymetricky pokračuje až k vysokým koncentracím. 

Také lze vidět změnu tvarů křivek se zvyšováním respektive snižováním koncentrace 

výbušné směsi, kdy se mění hodnoty pvýb a . Nejvyšších hodnot (pmax,   je 

dosaženo při optimální koncentraci copt. Tato optimální koncentrace se také liší, kdy  

u plynů a par je o málo vyšší než stechiometrická, kdežto u prachů se rovná dvou a tří 

násobku stechiometrické koncentraci.  

Se změnou optimální koncentrace se snižuje jak výbuchový tlak, tak rychlost 

narůstání výbuchového tlaku a to, až k dolní LEL a horní UEL mezí výbušnosti. Tyto meze 

vyznačují rozsah výbušnosti dané směsi. Za hranicí těchto se výbuch již samostatně nešíří.  

LEL – v tomto bodě již není dostatek hořlavé látky ve směsi.  

UEL – bod, ve kterém je nedostatek oxidačního prostředku ve směsi.  

Obrázek 4 Výbuchová charakteristika směsi hořlavého 

prachu se vzduchem (cmin = LEL, cmax = UEL) [7] 
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Tyto meze jsou důležité, protože nám určují jaké je v daném prostředí nebezpečí 

výbuchu. Díky tomu jsme schopni stanovit, kde může vzniknout nebezpečí a začít řešit 

otázky protivýbuchové ochrany. Vzhledem k tomu, že všechny informace o výbušnosti 

jsou získávány v laboratorních podmínkách, nemůžeme obvykle tyto výsledky použít při 

posuzování v pracovních podmínkách, kde působí různé vlivy na meze výbušnosti. [17, 7] 

1.4 Ovlivnění mezí výbušnosti 

Obecně lze meze výbušnosti ovlivnit: 

 změnou velikosti iniciační energie, 

 tlakem v počátku iniciace, 

 počáteční teplotou, 

 obsahem kyslíku, 

 vytvořením hybridní směsi, 

 vlhkostí, 

 počáteční teplotou. 

Pro tuto práci je důležité zejména ovlivnění mezí výbušnosti vlivem změny tlaku 

v počátku iniciace.  

Tlak v počátku iniciace 

Z [5, 7] vyplývá, že UEL se zvyšuje společně se zvyšujícím se počátečním 

tlakem. Oproti tomu LEL se při tomto nárůstu snižuje pouze nepatrně. V opačném případě, 

kdy tlak klesá, se rozsah výbušnosti zužuje a u některých směsí dochází až k uzavření 

rozsahu výbuchu.  

1.5 Ovlivnění průběhu výbuchu 

Průběh výbuchu a s tím související maximální parametry výbuchu lze ovlivnit 

mnoha faktory, mezi něž se řadí:  

 velikost objemu a tvar nádoby, 

 počáteční tlak v okamžiku iniciace, 

 počáteční teplota, 
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 iniciační energie, 

 turbulence směsi, 

 spojené nádoby, 

 vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře, 

 vytvoření hybridní směsi, 

 vliv velikosti částic u prachu, 

 potrubí. 

Zde, pro téma práce, je důležité si vysvětlit tyto body:  

Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Velikost počátečního tlaku při iniciaci směsi má vliv na rychlost hoření a také na 

optimální koncentraci. Tlak ovlivňuje maximální výbuchové parametry tak, že se zvyšují 

s rostoucím počátečním tlakem. Vzrůst parametrů vzniká v důsledku zvyšování množství 

směsi o optimální koncentraci. Obecně lze říci, že v případě přetlaku tento tlak přičteme 

k maximálnímu výbuchovému tlaku vzniklým při atmosférických podmínkách. Snížením 

tlaku naopak dosáhneme menších výbuchových parametrů. Z tohoto důvodu lze použít 

nízký tlak jako formu protivýbuchového opatření, které sníží účinek výbuchu. [7] 

Obsah kyslíku 

V případě kdy snížíme tlak, sníží se zároveň také obsah kyslíku. Proto je potřeba 

vliv tohoto faktoru také vysvětlit.  

Jedná se o limitující faktor. V případě, kdy se sníží množství kyslíku je tento 

obsah spotřebován ještě dříve, než dojde ke vzniku maximální rychlosti nárůstu tlaku  

a maximálního tlaku. Může nastat stav, kdy množství kyslíku klesne až k limitnímu 

obsahu. Pod touto hranicí již nemůže dojít k výbuchu. Při situaci kdy je zvýšený obsah 

kyslíku, vznikne navýšení výbuchových parametrů. Jediný parametr, který zůstane 

neovlivněn, je logicky dolní mez výbušnosti. [7] 

 



11 

 

1.6 Iniciační zdroje 

Znalost možných iniciačních zdrojů, je důležitým prvkem při zabezpečování 

protivýbuchové ochrany. Hlavní důvod, proč jsou zde uvedeny, je ten, že v minulosti 

vzniklo mnoho nehod s následkem výbuchu prachu, které byly iniciovány od nejrůznějších 

zdrojů.  

Iniciačním zdrojem může být látka, která dodává po určitou dobu potřebné 

množství energie k iniciaci. Pro stanovení mezí výbušnosti se nejčastěji pro plyny a páry 

používá energie 10 J a pro prachy 10 000J. [7] 

Podle technického předpisu ČSN EN 11 27-1, patří mezi základní iniciační zdroje:  

 horké povrchy, 

 plameny a horké plyny, 

 mechanické jiskry, 

 elektrická zařízení, 

 vyrovnávací proudy a katodické protikorozní ochrany, 

 statická elektřina, 

 úder blesku, 

 vysokofrekvenční elektromagnetické pole rozsah 10 kHz až 300 GHz, 

 elektromagnetické záření rozsah 300 GHz až 300 THz 

 ionizující záření, 

 ultrazvuk, 

 adiabatická komprese, rázové vlny a proudící plyny, 

 chemické reakce. 

Mezi nejběžněji se vyskytující iniciační zdroje řadí:  

Horké povrchy 

K iniciaci dochází při kontaktu horkého povrchu s výbušnou směsí, nebo také 

vznícením vrstvy sedimentového prachu na tomto povrchu. Účinnost iniciačního zdroje je 

závislá na druhu a koncentraci výbušné směsi, teplotě horkého povrchu a jeho velikosti. 

V určitých případech kdy je směs ve styku s povrchem delší dobu, může vzniknout studený 
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plamen. Za studený plamen se označuje reakce, při které vznikají rozkladné produkty, 

které jsou vznětlivé při nižších teplotách. [5, 16, 13] 

Plameny a horké plyny 

Jedná se o jeden z nejúčinnějších zdrojů iniciace. Lze jím prakticky zapálit 

všechny hořlavé látky. Vyznačuje se snadným šířením v propojených částech technologie  

a okolních prostor. Horké plyny jsou vedlejší produkt reakcí vzniklých plamenem. [16, 13] 

Mechanické jiskry 

Jedná se o jiskry vznikající například třením, nebo při abrasivních procesech. Při 

těchto procesech vrůstá teplota a dochází k oddělení pevných částic. Tyto částice pak 

fungují jako zdroj iniciace, protože obsahují velké množství tepla vzniklé třením. 

Typickým příkladem vzniku těchto jisker je broušení kovů, soustružení, frézování  

a podobně. Jiskry mohou také vzniknout v případě, kdy odlišný materiál vnikne do 

zařízení. [16, 13] 

Statická elektřina 

Při oddělování dvou látek a určitých podmínkách, mohou tyto látky ve 

vzájemném styku a také při podmínce, že jedna z nich je schopna se elektricky nabíjet, 

vytvářet elektrostatické náboje. Tyto náboje jsou dostatečně schopné působit jako iniciační 

zdroj. [16, 13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Příklad vzniku elektrostatického náboje [16] 
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Elektrické jiskry  

 U elektrických zařízení se vyskytují dva zdroje nebezpečí. Prvním zdrojem 

nebezpečí je možný vznik samotných jisker a druhým vznik tepla. Oba tyto zdroje mohou 

sloužit jako iniciační zdroj. Jiskry nejčastěji vznikají při spínání a odpojování obvodů  

a také v případě uvolnění elektrických spojů. [16, 13] 

Rozptylové elektrické proudy 

Jsou takové proudy, které mohou proudit v elektricky vodivých systémech. Vznik 

těchto proudů může je různý. Podle [7] jej může způsobit například zkrat elektrických 

instalací, úder blesku, nebo také vliv magnetické indukce. Toto působení vzniká v místech 

instalací s vysokými proudy, nebo vysokými frekvence. Rozptylové proudy potom mají za 

následek vznik elektrických oblouků a jiskření. Tyto oblouky vznikají na vodivých 

částech. [16, 13] 
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2 Výbuch prachu 

Počet zdokumentovaných výbuchů vlivem prachu je velké množství a je proto 

důležité nepodceňovat vznik prachových částic. Proto se tato kapitola, respektive celá 

práce, zaměřuje na prachy, jejich výbuchy a možnosti ovlivnění parametrů výbuchů. 

Postupem času, kdy byly dokumentovány výbuchy prachů, se získaly nové znalosti a dnes 

už je snaha těmto nehodám předcházet. Přesto se incidenty, při kterých dochází k explozi 

prachu, stávají. Výbuchy prachů souvisí zejména s technologiemi, kde vzniká velké 

množství prachu.  

Prach je definován jako jemně rozptýlená pevná látka, která je schopna projít 

určitým standardním sítem. Velikost ok sít je různá pro různé země. Nejobvykleji se 

velikost otvorů pohybuje mezi 1.0 – 0.8 mm. Jako nejvíce nebezpečné se obecně berou 

prachy s velikostí zrna < 75 μm. Velikost zrna částic, která je větší, než 0,420 mm již 

nepřispívá ke zvýšení tlaku při výbuchu v uzavřené nádobě. [9, 1] 

2.1 Faktory ovlivňující zapálení a výbuch prachu, nebo prachových 

mraků 

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na výbuchy prachů, jsou zde 

uvedeny všechny faktory, které mohou ovlivnit iniciaci a následné vlastnosti výbuchu.  

2.1.1 Druh prachových částic, chemické složení 

Každý výbušný prach se při explozi chová rozdílně. Má různé jak 

termodynamické vlastnosti (množstvím tepla, které se uvolní spalováním), tak kinetické 

vlastnosti (rychlost spalování). Příkladem je tabulka 1, která ukazuje významný rozdíl 

vyprodukovaného spalného tepla u různých druhů látek. Spalné teplo nám určí, kolik může 

být tepla uvolněno vlivem výbuchu. Množství uvolněného tepla je závislé na druhu látky  

a množství kyslíku. [3] 
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Tabulka 1 Spalné teplo různých látek na mol spotřebovaného kyslíku [3] 

Látka Produkt 

oxidace 

KJ/mol O2 

Ca CaO 1270 

Mg MgO 1240 

Al Al2O3 1100 

Si SiO2 830 

Cr Cr2O2 750 

Zn ZnO 700 

Fe Fe2O3 530 

Cu CuO 300 

Sacharóza CO2 a H2O 470 

Škrob CO2 a H2O 470 

Polyethylen CO2 a H2O 390 

C CO2 400 

Uhlí CO2 a H2O 400 

S SO2 300 

 

S různými prachy se mění hlavně také výbuchové charakteristiky. K tomu 

abychom stanovily tyto charakteristiky je potřeba provádět laboratorní měření. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Částice dřevního prachu pod mikroskopem [3] 
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2.1.2 Vlhkost 

Vlhkost ovlivňuje rozsah výbuchu pouze nepatrně. Například minimální teplota 

vznícení moučného prachu při 14 % vlhkosti činí 470 °C, zatímco suchá 440 °C. Pro 

škrobový prach se teplota vznícení pohybuje okolo 460 °C s 13 % vlhkosti a 400 °C u 

suchého prášku. [3] 

Logicky lze odvodit fakt, že nejnižší rozsah výbušnosti má vlhká směs a nejvyšší 

suchá. U prachů se s rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje dolní mez výbušnosti a při 

obsahu vody nad 20 hmot. % je již prach nevýbušný. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Zrnitost, velikost částic prachu 

Zrnitost prachu má pro výbuchové parametry veliký význam. Obecně platí, že při 

zvyšující se velikosti částic prachu se maximální výbuchové parametry zmenšují. Pro 

příklad lze uvést částice hliníkového prachu. V případě, kdy je prach hrubý je zcela 

nevýbušný, ale pokud částice zjemníme (nameleme) do velikosti maximálně desítek 

mikrometru, stávají se velice výbušnými. Se snižující se velikostí částic prachu roste 

velikost měrného povrchu (je jemnější).  Zde vyvstává nebezpečí, protože většina prachů 

se při manipulaci zjemňuje tím, že o sebe třou větší částice a vznikají menší. Jedná se  

o obecný trend, který platí pro většinu prachů. Nicméně tento trend nemůže pokračovat do 

Obrázek 7 Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti hořlavého prachu (Ei= 

11,5 kJ) [7] 
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nekonečna, protože částice se mohou zmenšovat jen do určité velikosti. Přesto je potřeba 

na tento trend dávat pozor, zejména v průmyslu, ve kterém často vznikají výrobou a jinou 

činností jemné částice prachu. [7, 3] 

2.1.4 Míra vlivu velikosti částic na víření prachu 

Míra do jaké se prach, nebo prašná směs začne shlukovat, poté co byla rozptýlena, 

velmi záleží na dvou aspektech. Prvním je intenzita rozptylovacího procesu a druhým je 

velikost částic prachu. Obecně platí, že se snižující velikosti částic se zvyšuje tendence 

shlukování částic. S tím vzniká vyšší riziko vzniku výbušné atmosféry.  Toto pravidlo platí 

zejména pro velikost částic pod 10 μm. [3] 

2.1.5 Koncentrace  

Prachy mají poměrně úzký rozsah koncentrace, při které se stávají výbušnými. 

S různou výbušnou koncentrací se mění také velikost minimální iniciační energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod A na obrázku 8 označuje minimální výbušnou koncentraci, bod B optimální  

a C značí maximální výbušnou koncentraci. Horní spojnice označuje maximální 

výbuchový tlak a spodní minimální iniciační energii. Z grafu vyplývá, že v případě 

Obrázek 8 Graf závislosti koncentrace na iniciační energii a 

maximálním výbuchovém tlaku [17] 
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optimální koncentrace (B) je potřeba nejnižší iniciační energie a zároveň vzniká nejvyšší 

tlak. Před bodem A a za bodem C již není možná iniciace.  

U kovových prachů je potřebná minimální koncentrace obvykle značně vyšší než 

u organických prachů a uhlí. Jako příklad lze uvést kukuřičný pach, u kterého je minimální 

koncentrace přibližně 70 g/m
3
 a zinkový prach kde je minimální koncentrace okolo 500 

g/m
3
. [3] 

2.1.6 Turbulence 

Jedná se o stav, při kterém se pohybují částice prachu zcela náhodně a velmi 

rychle ve všech směrech v oblaku prachu. V případě kdy tento oblak prachu hoří, 

turbulence vede k mísení horkých spalin a částic, které hoří s částicemi, které ještě 

nezačaly hořet. Díky rychlému střídání zón horkých spalin, zapáleného prachu a chladné 

nespálené vrstvy hoří turbulentní oblak pachu mnohem rychleji, než oblak v klidu.  

V případě vznícení oblaku prachu, ať už elektrickou jiskrou nebo horkým 

povrchem, turbulence narušuje přenos tepla tím, že odvádí toto teplo rychlým prouděním 

z iniciační zóny. Z tohoto důvodů je potřeba pro iniciaci turbulentní směsi prachu mnohem 

vyšší iniciační energie než u oblaku prachu, který je v klidu.  

V souvislosti s výbuchem turbulentní směsi prachu jsou známy dva druhy 

turbulencí, ty se liší původem jejich vzniku. První druh turbulence vzniká ve výrobním 

procesu (např. tryskový mlýn). Tato turbulence se často nazývá počáteční. Druhý druh pak 

vzniká samotnou explozí, kdy se začnou částice prachu rychle pohybovat před čelem 

plamene. [3]  

2.1.7 Obsah kyslíku 

Obsah kyslíku v prachové směsi je důležitým parametrem. Má vliv jak na rozsah 

výbuchu, tak na citlivost iniciace. Se snižujícím se obsahem kyslíku klesá tlak výbuchu  

a také rychlost jeho nárůstu. Kromě toho se snižuje i rozsah výbušné koncentrace, zejména 

u palivově bohaté směsi. [3, 5] 
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2.1.8 Počáteční teplota 

S rostoucí teplotou klesá minimální výbušná koncentrace prachové směsi (rozsah 

výbušnosti se rozšiřuje). Dále, se snižuje potřebná minimální iniciační energie. Pro prachy 

organického původu, existuje lineární závislost díky, které může být odhadnuta minimální 

iniciační energie, pomocí interpolace, v závislosti na počáteční teplotě, protože materiály 

lineárně konvergují do bodu při 1000 °C pro který je společná teplota iniciace 0,088 mJ. 

Pro interpolaci, je potřebné znát iniciační energii při teplotě okolí.  

Se zvyšující se počáteční teplotou se snižuje maximální tlak. Snížení maximálního 

tlaku je způsobeno tím, že při vyšší teplotě je obsah koncentrace kyslíku na jednotku 

objemu prachu menší. Také dochází ke zvýšení rychlosti narůstání výbuchového tlaku. [3, 

5] 

2.1.9 Počáteční tlak 

Jak se již psalo v kapitole 1.5, s rostoucím respektive klesajícím tlakem se mění 

maximální výbuchové parametry. Co se téměř nemění, je koncentrace, při které se dosáhne 

maximálního výbuchového tlaku. Pro tuto práci je nejdůležitější, jak se mění maximální 

výbuchový tlak a koncentrace při snížení počátečního tlaku pod mez atmosférického tlaku. 

Podle grafu na obrázku 9 lze vyvodit trend lineárního snižování nárůstu maximálního 

výbuchového tlaku se snižujícím se počátečním tlakem. [7, 3, 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počáteční tlak [bar (abs.)] 

Obrázek 9 Graf maximálního výbuchového tlaku v závislosti na 

počátečním tlaku. [3] 



20 

 

V minulosti byl proveden experiment, ve kterém se zkoumal vývoj plamene po 

zapálení uvnitř průmyslového odsavače prachu. Při tomto experimentu se prach pouze 

vznítil a neexplodoval. Výsledek tedy odpovídá definici uvedené v kapitole 1.5, nižší tlak 

= menší výbuchové parametry. [3] 

Další graf na obrázku 10 zobrazuje maximální výbuchový tlak jako funkci 

koncentrace prachu pro různé počáteční tlaky. Pokusy byly provedeny v uzavřené nádobě 

o objemu 1 m
3
 za použití hnědouhelného prachu. Přímka, která prochází počátkem, 

ukazuje vrcholy u daných přímek. U grafu na obrázku 10 lze pozorovat trend, kdy se 

snižujícím se počátečním tlakem klesá maximální výbuchový tlak. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.1.10 Hybridní směs 

Jedná se o směs prachu a malého množství hořlavých plynů a par. Hybridní směs 

je nebezpečná především tím, že výbuchové charakteristiky různých složek se doplňují. 

Jako příklad lze uvést prachovzduchovou směs která obsahuje také malé množství 

hořlavého plynu. Obecně hořlavé plyny mají nižší potřebnou iniciační energii oproti 

prachům. V případě kdy tato energie zapůsobí, dojde k iniciaci celé této směsi (plyn 

Koncentrace prachu  [g/m
3
] 

Obrázek 10 Maximální výbuchový tlak v závislosti na koncentraci a na 

počátečním tlaku, v uzavřené nádobě o objemu 1m3. [3] 
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zrychluje proces hoření mezi jednotlivými prachovými částicemi a dojde k výbuchu přesto, 

že prachovzduchová ani plynovzduchová směs nedosahuje dolní meze výbušnosti). Tento 

efekt se nejvíce projeví u prachů, které mají nízkou citlivost iniciace (je potřeba vyšší 

iniciační energie) a pomalou rychlost hoření. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu na obrázku 11 je patrné snížení minimální potřebné koncentrace prachové 

směsi pro výbuch při zvýšení koncentrace metanu. Při zvýšení koncentrace metanu se také 

sníží potřebná minimální iniciační energie, vzroste rychlost nárůstu výbuchového tlaku  

a maximální výbuchový tlak. Výbušnými se dokonce mohou stát prachy, které za 

normálních podmínek výbušné nejsou. [3] 

2.1.11 Inertizace smícháním inertního prachu s hořlavým prachem 

Princip spočívá v tom, že hořlavý (výbušný) prach smícháme s nehořlavým 

prachem (lze použít i jiné inertní látky), do takové koncentrace, kdy se směs stane 

nevýbušnou.  Tento princip má největší využití v hornictví. Po dlouhou dobu se využíval 

Koncentrace metanu [obj. %] 

Obrázek 11 Vliv obsahu metanu na velikost minimální výbušné 

koncentrace uhelných prachových částic o různých velikostech. 

[3] 
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kamenný prach, nebo vápenec. V dnešní době je nejvíce používán pro tento účel dusík ve 

formě plynu. Jeden z mnoha důvodů je ten, že ochrana je zajištěna pouze, pokud obsah 

výbušných prachů ve směsi je pod 20 %. [3, 10] 

2.2 Zóny pro prostory s nebezpečím výbuchu prachu 

Podle normy ČSN EN 60079 – 10 – 2 : 2010 se prostory s nebezpečím výbuchu 

hořlavých prachů určují takto. 

 Zóna 20 - Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. 

 Zóna 21 - Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu nepravděpodobný. 

 Zóna 22 - Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořen oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra 

vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. 

Obrázek 12 Příklad určování prostředí u prachů [26] 
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2.3 Průmyslové nehody  

Jako příklad je zde uvedeno několik nehod, které vznikly iniciací prašné výbušné 

atmosféry. 

Stanice pro balení mouky 

Příčinou výbuchu byl prach, který vznikal při balení mouky. Iniciačním zdrojem 

byl plamen, který vznikl v místnosti s testovacími vzorky mouky. Díky dopravníkovému 

pásu se oheň rychle rozšířil do dalších pater. Ve třetím patře, kde se skladovala zabalená 

mouka, došlo k menšímu výbuchu. Poté se začal výbuch šířit spojovacím potrubím 

(mostem) do balírny kde vznikla veliká exploze. Ta zničila opěrné zdi a to pak vedlo ke 

zborcení skladovací budovy. Explozi nepřežilo 14 lidí, 17 bylo zraněno. Budovy byly 

zničeny a celkové škody se vyšplhaly přes 100 milionů Euro. Na obrázku 13 lze vidět 

postup plamene a následného výbuchu. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 13 Grafické znázornění incidentu v balírně mouky [11] 
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Cukrovar Imperal Sugar  

V roce 2008 ve státě Georgie v USA došlo k obrovské explozi nahromaděného 

cukerného prachu. Příčinou bylo dopravní zařízení a lidské pochybení. Dopravní zařízení 

bylo nesprávně navržené a uvolňovalo jemné částečky prachu, které se šířily do prostoru 

závodu. Poté, co na dopravník byla namontována ocelová konstrukce, která měla zabrání 

víření prachu do okolí, vznikla v této konstrukci výbušná atmosféra. Tato atmosféra byla 

iniciována nejpravděpodobněji zahřátým ložiskem dopravníku. Následoval výbuch uvnitř 

konstrukce, tlak tohoto výbuchu způsobil rozvíření prachu v závodu. Tím vznikla nová 

výbušná atmosféra a následný výbuch v celém závodu. Nehodu nepřežilo 14 lidí a 38 bylo 

zraněno. [18] 

Z Obrázku 14 lze jasně vidět, jakou sílu je schopen výbuch prachu vygenerovat  

a proto je třeba nepodceňovat toto riziko.   

Výbuch sila 

Jako třetí příklad je zde uveden výbuch obilného prachu. Přesněji se jednalo  

o prach z ječmene a ovsa. Nehoda se stala roku 1976 v Norsku, kdy nejpravděpodobněji 

Obrázek 14 Následky výbuchu prachu v cukrovaru [18] 
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v korečkovém dopravníku vlivem rozžhavené součástky došlo k iniciaci prachu. Tento 

primární výbuch měl za následek poškození dalších dvou korečkových dopravníků  

a odsávacího potrubí. Tato poškození vedla k vzniku sekundárního výbuchu prachu. 

Výbuch způsobil značné materiální škody, ale naštěstí si nehoda vyžádala pouze několik 

malých zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mezi další příklady se řadí výbuch výrobního závody na hliníkový prášek ve 

Velké Británii v roce 1983, výbuch sila na pšeničné zrno v Norsku roku 1970 a výbuch 

lněného prachu z textilního závodu v Číně roku 1987. [3] 

Obrázek 15 Výbuch sila Norsko 1976 [3] 
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2.4 Dílčí závěr 

Tato kapitola se primárně zaměřuje na faktory, které mohou ovlivnit iniciaci  

a výbuch prachu respektive prachového mraku. Tyto vlastnosti lze obecně dělit na vnější 

(okolní) a vnitřní faktory. Mezi vnitřní faktory se řadí například druh prachových částic, 

jejich vlhkost a velikost zrna. Mezi vnější faktory lze pak zařadit například počáteční 

teplotu, turbulenci a pro tuto práci nejdůležitější počáteční tlak.  

Z kapitoly plyne fakt, že při snižování počátečního tlaku se snižují také maximální 

výbuchové parametry. Tento trend lze vidět u grafu na obrázku 9. Pravdivost také 

potvrzuje experiment, při němž se zjišťoval vývoj plamene při iniciaci prachu  

v průmyslovém odsavači prachu. Z těchto informací lze tedy odvodit, že podtlak může být 

využit jako určitá forma bezpečnostního protivýbuchového opatření. Přesto je potřeba 

provést experimenty, protože ve své podstatě se jedná pouze o kusé informace. Stále jsou 

zde otázky jako například, zda při určité velikosti podtlaku jsou všechny prachy nevýbušné 

případně při jaké velikosti.  

Vzhledem k tomu, že k problematice výbuchu prachu při podtlaku jsou 

k dispozici pouze kusé informace, bude pro porovnání výsledků experimentálního měření 

použit graf na obrázku 9.  
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3 Vybraná technologie 

Tato část práce se zaměřuje na pneumatickou dopravu. Důležitá je zde především 

podtlaková pneumatická doprava. Hlavní důvod proč řešit podtlak, když se obecně jedná  

o protivýbuchové opatření, je ten, že neznáme přesnou hodnotu potřebného podtlaku. Také 

není známo, jestli a jak se potřebný podtlak liší pro různé prachové částice. Možnosti 

iniciace jsou pak v systému různé. Může například dojít k lidské chybě, kdy servisní 

technik opomene nasadit filtr, nebo zvolí nesprávný. U nenasazeného filtru se prachové 

částice mohou okamžitě dostat k odsávacímu zařízení, kde může dojít k iniciaci. V případě 

nesprávného filtru může docházet k nedostatečnému filtrování a jemné částice se mohou 

opět dostat do odsávacího zařízení, kde iniciují.   

3.1 Pneumatická doprava 

Pneumatická doprava má široký rozsah uplatnění v mnoha průmyslových 

odvětvích. Lze ji využívat pro přenos materiálu na dlouhé vzdálenosti a to buď z jednoho 

místa na jiné, z jednoho místa na více míst, nebo z více míst na jedno. Vzdálenosti mezi 

těmito místi mohou dosahovat až několika stovek metrů. Směr, kde materiál přepravujeme, 

může být libovolný. Vše záleží pouze na našich požadavcích. Využívá se zejména pro 

přenos suchých materiálů, nelepivých, zrnitých, práškových, ale také například pro 

dopravu pouzder (potrubní pošta). Rychlost přenosu se odvíjí zejména od druhu materiálu 

a vzdálenosti. Množství přepraveného materiálu se pohybuje od desítek kilogramů za 

hodinu až po několik desítek tun za hodinu. Velkou výhodou pneumatických systémů je 

možnost vysokého stupně automatizace. [8, 4] 

3.2 Rozdělení pneumatické dopravy  

Pneumatické systémy lze dělit podle různých hledisek, např. podle tlaku 

v dopravním systému (v porovnání s atmosférickým), velikosti tohoto tlaku, uspořádání 

apod. 
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3.2.1  Otevřený systém 

Otevřené systémy slouží k dopravě matriálů, které nejsou nebezpečné. Plyn pro 

přepravu se nasává z atmosféry a následně je zase odváděn zpět do atmosféry. Výhodami 

otevřených systémů jsou zejména levnější náklady, méně se přehřívají a mají širší 

možnosti využití. [8, 4] 

3.2.2 Uzavřené systémy 

U tohoto řešení dopravní plyn neustále obíhá v systému, kde je materiál dopraven 

plynem na určené místo, poté plyn proudí skrz filtry do zpětného potrubí a to ho přivádí 

zpět na začátek systému. U tohoto řešení dochází ke zvyšování teploty, proto je nutné 

umístit do systému výměník, který sníží teplotu. Výhodu uzavřeného systému je, že plyn 

nikde neuniká a lze jej využít například i pro přepravu výbušných a nebezpečných látek 

kde se jako plyn použije dusík, nebo jiný bezpečný plyn. [8, 4] 

Obrázek 16 Schéma rozdělení pneumatické dopravy [4] 
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3.2.3 Přetlakový systém 

Tlak v potrubí je vyšší než atmosférický. Plyn je nasáván zdrojem, stlačován  

a následně pokračuje do směšovače, ve kterém se mísí s dopravovaným materiálem. Poté 

se potrubím dopraví na určené místo. Zde se v odlučovači zbaví vzduch materiálu  

a vypustí zpět do atmosféry.  Tento systém je nejvíce využívaný k pneumatické dopravě. 

[8, 4] 

Obrázek 17 Schéma uzavřeného systému [4] 

Obrázek 18 Schéma přetlakového systému [4] 
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3.2.4 Podtlakový systém 

Tlak v těchto systémech je nižší, než je atmosférický. Podtlak se vytváří pomocí 

odsávacího zařízení, které je umístěno na konci systému. Plyn pro dopravu je směšován 

s materiálem přímo ve směšovači. Tato směs je dopravena na určené místo, kde se oddělí 

materiál a vzduch. Poté je vzduch stlačen na tlak podobnému atmosférickému a vypustí se 

do atmosféry. Před odsávacím zařízením je filtr, který zabraňuje zanesení nečistotami  

a prodlužuje životnost tohoto zařízení. Tento systém lze využít pro vysávání materiálu 

z otevřených uložišť a vyšší bezpečnost při přepravě nebezpečných materiálů (směs je 

vlivem podtlaku udržovaná uvnitř systému). Naopak v neprospěch tohoto systému 

vypovídá nutnost umístění více odsávacích zařízení stupňovitě za sebou při větších 

vzdálenostech. [8, 4] 

3.2.5 Kombinovaný systém 

Kombinací podtlakového a přetlakového systému vznikne kombinovaný systém, 

který je určen pro smíšenou dopravu materiálu. První část je tvořena podtlakovým 

systémem, který nasává materiál (např. z otevřených uložišť). Tento materiál dále putuje 

do odlučovače a poté podavačem do směšovacího přetlakového systému. [8, 4] 

 

Obrázek 19 Schéma podtlakového systému [4] 
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3.3 Dílčí závěr 

Tato technologie byla vybrána, protože nejlépe odpovídá řešenému problému 

dané práce.  

Kapitola definuje základní dělení pneumatické dopravy a to na otevřené systémy  

a uzavřené systémy. Ty se pak dále rozdělují na přetlakové (tlak využívaný pro přepravu je 

vyšší oproti atmosférickému a „tlačí“ přepravovaný materiál), podtlakové (tlak uvnitř 

systému je nižší oproti atmosférickému a materiál je nasáván) a kombinované systémy 

(kombinace obou předchozích, v podtlakové části systému je materiál nasáván a veden to 

přetlakové části kde je „vytlačován“). Pro tuto práci je důležitý jak podtlakový systém, tak 

kombinovaný systém. Jestliže u kombinovaného systému by například mohlo dojít 

k iniciaci směsi v podtlakové části systému a poté se dostala do přetlakové části, mohlo by 

dojít k explozi.  

Zůstávají tedy jen otázky, zda může dojít k iniciaci prašné atmosféry při podtlaku, 

případně jaký podtlak je potřeba pro bezpečný provoz technologie a jestli se mění hodnota 

podtlaku s různými druhy prachových částic.    

Obrázek 20 Schéma kombinovaného systému [4] 
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4 Experimentální měření 

V této části se práce dostává k samotnému měření a ověření zda je možné podtlak 

využít jako protivýbuchové opatření.  

4.1 Vzorky 

Pro měření byly vybrány dva vzorky hořlavých prachů, které pocházejí přímo 

z průmyslové výroby, kde se dopravují podtlakovou pneumatickou dopravou.  

1. vzorek – dřevěný prach 

Jedná se o prach, který vzniká broušením dřevotřískových desek. Při broušení 

vzniká velice jemný prach, ten je pomocí odsávacího systému odsáván přes 

potrubí do zásobníku. Prach se poté dále zpracovává.  

2. vzorek – papírový prach  

Tento vzorek vzniká při řezání papíru, kdy se velké natisknuté plochy papíru 

musejí nařezat na jednotlivé stránky. Při tomto řezání vzniká prach, který se 

pomocí podtlakové pneumatické dopravy dopravuje do pytlů, které se 

přibližně každých 14 dní vyváží. Tento prach je jemný, ale zároveň vláknitý. 

Proto se dá očekávat u sítové analýzy, že výsledky nebudou zcela přesné.  

4.2 Sítová analýza 

Před samotným měřením ve výbuchové komoře, je potřeba provést sítovou 

analýzu. Vzhledem k faktu, že vzorky pocházejí z průmyslové výroby, lze předpokládat 

zastoupení zrn prachu o různé velikosti. Tato analýza umožňuje rozdělit vzorek prachu 

podle velikosti zastoupených částic prachu a poté zjistit střední velikost zrna.  

Měření vycházelo z metodiky uvedené v Laboratorním praktiku protivýbuchové 

prevence technologických procesů [12]. Tato metodika vychází z řad norem sloužících ke 

stanovení zrnitosti sítovým rozborem. 

Měření začíná odměřením 100 [g] vzorku s přesností na 0,1 [g]. Poté se zvolí síta 

o různé zrnitosti a každé samostatně zváží. Velikost ok sít (zrnitosti) se volí podle jemnosti 

prachu. Při velice jemném prachu jsou voleny nejjemnější síta a při hrubém, nebo 
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vláknitém prachu se volí hrubší síta. Vybraná síta se poté skládají na sebe tak, aby nejníže 

bylo umístěné nejjemnější síto, a postupně se přidávají hrubší síta. Takto seřazené síta se 

umístí na misku, která se také musí předem zvážit. Tato sada se umístí na síťový 

analyzátor. K měření byl použit síťový analyzátor Retsch AS 200 basic. Do nejvyšší části 

síta se nasype odvážený vzorek, celá souprava se uzavře víkem, ukotví šrouby a spustí se 

síťový analyzátor. Na přístroji se nastaví amplituda (kmit) vibrací, při které se vzorek 

prosévá 45 – 60 minut. Po uplynutí tohoto času se síta a miska převáží a výsledkem je 

procentuální podíl zrn, která jsou zachycena na daných sítech (nadsítné). Z hodnot se 

vytvoří graf a určí střední velikost zrna pomocí přímky umístěné na 50 % nadsítného 

v grafu.   

Výsledky: 

Tabulka 2 Výsledky sítové analýzy pro dřevěný prach 

Dřevěný prach – navážka 100 g 

Síto [mm] 
Hmotnost síta 

[g] 

Hmotnost síta 

se vzorkem [g] 

Nadsítné [hm. 

%] 

Souhrnné 

procento 

0,212 339,54 346,91 7,37 7,37 

0,15 331,86 340,14 8,28 15,65 

0,106 324,74 340,13 15,39 31,04 

0,09 320,03 337,18 17,15 48,19 

0,075 326,47 358,42 31,95 80,14 

0,063 337,12 351,57 14,45 94,59 

0,04 373,36 378,69 5,33 99,92 

miska 333,04 333,12 0,08 100 
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Graf 1 Stanovení střední velikosti zrna dřevěného prachu 

 

Z výsledků uvedených v tabulce je patrné majoritní zastoupení částic o velikosti 

0,075 [mm]. Střední velikost zrna vzorku lze pak vyčíst z grafu, kde se hodnota pohybuje 

okolo 0,09 [mm].  

Tabulka 3 Výsledky sítové analýzy pro papírový prach 

Papírový prach – navážka 100 g 

Síto [mm] 
Hmotnost síta 

[g] 

Hmotnost síta 

se vzorkem [g] 

Nadsítné [hm. 

%] 

Souhrnné 

procento 

1 465,4 537 71,6 71,6 

0,5 427,6 430,8 3,2 74,8 

0,25 356,4 362,6 6,2 81 

0,212 339,8 341 1,2 82,2 

0,18 346,2 349,6 3,4 85,6 

0,15 331,8 333,6 1,8 87,4 

0,125 327,8 331,6 2,8 90,2 

miska 332,9 342,7 9,8 100 
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Graf 2 Stanovení střední hodnoty zrna papírového prachu 

 

Při měření papírového prachu byly voleny mnohem větší síta, než je tomu  

u dřevěného prachu. Důvodem je již zmíněná vláknitost, kterou se tento prach vyznačuje. 

Papírový prach je velice jemný, ale přesto se nesnadno prosévá. Částice prachu se do sebe 

zachytávají a tvoří „shluky“, které nejsou schopny projít okem síta. Výsledky uvedené 

v tabulce 3 to jasně dokazují. Z grafu lze vyčíst, že střední hodnota zrna je vyšší než 1 

[mm].   

4.3 Základní charakteristika měřícího zařízení 

Ke zjištění maximálních výbuchových parametrů zvolených vzorků při sníženém 

počátečním tlaku byl použit výbuchový autokláv VA - 20 od firmy Kühner AG, který se 

nachází ve školní laboratoři. Zařízení slouží ke stanovení výbuchových parametrů prachů, 

plynů a hybridních směsí.  

Zkušební komora o objemu 20 litrů je dutá koule vyrobená z nerezové oceli. 

Komora je dvouplášťové konstrukce. Mezi vnějším a vnitřním pláštěm se nachází prostor, 
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který je vyplněn vodou, takzvaný vodní plášť. Tento plášť slouží k odvodu tepla, vzniklého 

při explozi, respektive k udržení specifické teploty potřebné k měření. Teplo se odvádí 

cirkulací vody. Přívod vody vyveden na spodní části polokoule je opatřen ventilem pro 

regulaci průtoku. V horní části polokoule je vyveden odvod vody.  

Na komoře se dále nachází piezoelektrická čidla tlaku, výfukové potrubí opatřené 

ventilem, odsávací potrubí, poklop a výpustný ventil. Jednotlivé pozice jsou vyobrazeny na 

obrázku 21.  

Výfukové potrubí slouží pro uvolnění tlaku vzniklého výbuchem uvnitř komory  

a částečnému odvodu nečistot. Potrubí se uzavírá, respektive otevírá pomocí ventilu a je 

napojeno hadicí do klimatizačního systému.  

Odsávací potrubí opatřené tlakoměrem a ventilem slouží k nastavení 

požadovaného tlaku uvnitř komory. Odsávání zajišťuje vývěva. Odsávací potrubí je 

vedeno skrze řídící jednotku KSEP 310, kde se odsávaný vzduch filtruje pomocí filtru.  

Poklop komory je opatřen dvěma madly pro manipulaci a elektrodami. Komora se 

otevírá a uzavírá bajonetovým závitem. K elektrodám se přivádí proud pomocí kabelů, 

které jsou připojeny k řídící jednotce KSEP 310. Tyto kabely jsou z elektrod snímatelné.  

Výpustný ventil, který se otevírá pneumaticky, slouží k otevření potrubí, díky 

čemuž dojde k uvolnění prachu do komory. Natlakovaný vzduch tlačí na ventil, který 

dosedá na přívodní potrubí výbuchové komory. Při uvolnění tlaku, ventil klesne a uvolní 

(otevře) přívodní potrubí. Na výpustný ventil je napojen zásobník prachu, jenž je opatřen 

tlakoměrem. Při měření se zásobník tlakuje vzduchem a po otevření výpustného ventilu, 

dojde k vytlačení prachu tlakem ze zásobníku přes potrubí a výpustný ventil do komory. 

Vzduch proudící do zásobníku zajišťuje kompresor. Z kompresoru vede potrubí do řídící 

jednotky KSEP 310, ve které se nachází T kus a redukční ventil. T kus zajišťuje vzduch 

pro tlakování zásobníku a výpustného ventilu. 
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Celé zařízení je upevněno na kovovém podstavci, který slouží také pro umístění 

řídící jednotky KSEP 310. V této jednotce dochází k rozdělování přiváděného 

natlakovaného vzduchu pro prachový zásobník a výpustný ventil. Dále se uvnitř jednotky 

nachází vakuový filtr, pro filtrování odsávaného vzduchu a konektory pro připojení 

elektrod.  

Celé zařízení včetně řídící jednotky KSEP 310 je připojeno k měřícímu  

a kontrolnímu zařízení KSEP 332. Zařízení slouží také k připojení PC pro vyhodnocení 

naměřených dat, ovládacího zařízení pro natlakování zásobníku a tlakových senzorů.  

 

Obrázek 21 Schéma výbuchového autoklávu VA – 20 [27] 
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4.4 Postup měření 

Prvním krokem měření je takzvaný check test, prováděný také před každou novou 

sérií měření. Check test spočívá v uzavření poklopu komory, výfukového ventilu  

a prázdného zásobníku. Po uzavření poklopu následuje otevření ventilu pro odsávání 

vzduchu. Na počítači se spustí program KSEP 7.0, ten umožňuje zadat základní informace 

o druhu prachu, jeho střední velikosti apod., dále slouží ke zvolení typu procedury a její 

vyhodnocení. V programu se vybere procedura check test. Následuje odsávání vzduchu 

pomocí vypínače na požadovanou hodnotu. V případě měření při atmosférickém tlaku se 

odsává vzduch z autoklávu na hodnotu - 0,6 barů. Toto odsání vzduchu slouží ke 

kompenzaci tlaku, který je po otevření natlakovaného zásobníku vyrovnán na požadovanou 

hodnotu atmosférického tlaku. Jakmile ručička barometru dosáhne požadované hodnoty, 

ručně se uzavře ventil odsávacího potrubí a spustí zvolená procedura na počítači. V případě 

že jsou hodnoty v normě, započne samostatné měření.  

Pro provedení check testu se v programu KSEM 7.0 zvolí požadovaná procedura 

(v případě této práce kmax, pmax), její série a koncentrace (množství) prachu. Požadované 

Obrázek 22 Schéma měřícího a vyhodnocovacího zařízení KSEP 332 [27] 
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množství, navážené s přesností na 0,01 [g], je umístěno do zásobníku a uzavřeno víkem. 

K elektrodám jsou pomocí drátků uchyceny zápalnice. Každá zápalnice se skládá 

z elektrického mžikového palníku, který je ve středu nitrocelulózy, a ta je obalena 

papírovým obalem. Před přichycením na elektrody se drátky (stejné barvy) zápalnic 

spletou dohromady a až poté umístí na elektrody. Pozice zápalnic musí být přesně 

uprostřed mezi elektrodami a musejí směřovat od sebe. Následuje uzavření poklopu 

komory, připojení přívodních kabelů na elektrody a otočení bezpečnostní pojistky, která 

umožní spuštění testu. Poté se uzavře výfukový ventil, otevře odsávací ventil a spustí 

vývěva. Po dosažení potřebné hodnoty na barometru odsávacího potrubí je potřeba uzavřít 

odsávací ventil a spustit test na PC.  

Program poté automaticky natlakuje zásobník vzduchem na hodnotu 20 barů, 

otevře výpustný ventil a provede iniciaci rozvířeného prachu. Následně vyhodnotí 

naměřené výsledky.  

Po dokončení testu přichází manuální otevření výfukového ventilu a pomocí 

ručního ovládacího zařízení natlakování a vypuštění zásobníku prachu. Tento postup slouží 

k pročištění. Následuje otevření poklopu komory, odstranění zápalnic a vysátí prostoru 

komory. Měření je postupně prováděno ve třech sériích pro různé navážky.  

4.5 Výsledky měření 

Jednotlivá měření byla prováděna při atmosférickém tlaku a při zvoleném tlaku 

nižším o 200 mbar, než je atmosférický talk. Výstupní protokoly z měření jsou obsaženy 

v příloze.  První série měření se vždy prováděla pro všechny zvolené koncentrace prachu. 

Druhá a třetí série pak obsahovala pouze čtyři koncentrace, při kterých byly naměřeny 

nejvyšší hodnoty.  

Dřevný prach  

V případě dřevného prachu bylo měření prováděno v koncentracích uvedených 

v tabulce 4. Při atmosférickém tlaku vyšly výbuchové charakteristiky pmax = 6,8 [bar], 

(dp/dt)max = 127 [bar/s] a maximální výbuchový index kmax = 32 [m*bar/s]. Pomocí tohoto 

indexu lze zařadit tento prach do nejnižší třídy výbušnosti St1. Pro hodnotu počátečního 
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tlaku 800 [mbar] byly naměřeny hodnoty pmax = 4,6 [bar], (dp/dt)max = 72 [bar/s] a kmax = 

19 [m*bar/s]. Již na těchto hodnotách lze vidět pokles. 

Tabulka 4 Měřené koncentrace dřevného prachu a jejich hmotnosti 

Dřevný prach 

Koncentrace 

[g/m
3
] 

60 125 250 500 750 1000 1250 1500 1750 

Ekvivalent 

navážky [g] 

1,2 2,5 5 10 15 20 25 30 35 

Níže jsou vyobrazeny grafy vypracované z hodnot získaných při experimentálním 

měření dřevného prachu. Grafy obsahují bodově všechny naměřené výsledky a spojnici 

průměru těchto hodnot. Tyto spojnice slouží k porovnání rozdílu rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku a velikosti maximálního výbuchového tlaku při tlaku 1 bar, respektive 

800 milibarů. 
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Grafy 7 a 8 porovnávají průměrné hodnoty naměřených výsledků při tlaku 1 bar  

a 800 milibar. Z těchto grafů je patrný pokles naměřených hodnot při sníženém tlaku. 

Zejména na grafu 7 je rozdíl eminentní. Na grafu 8 je pokles méně patrný a při koncentraci 

750 g/m
3
 vyšla průměrná hodnota nárůstu výbuchového tlaku vyšší při 800 milibarech než 

při tlaku 1 bar. Tato výchylka mohla být způsobena průměrováním výsledků, případně 

nepřesnostmi při měření. 

Následující graf 9 porovnává maximální naměřený výbuchový tlak při 1 baru a 

800 milibarech. Graf dále porovnává předpokládaný trend lineárního snižování těchto 

hodnot podle obrázku 9 a vyhodnoceného trendu. Z vyhodnoceného trendu lze odvodit 

rovnici, kde y odpovídá tlaku při kterém je prováděno měření a x odpovídá výslednému 

maximálnímu výbuchovému tlaku.  
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Z grafu 9 je patrný rozdíl mezi předpokládaným a naměřeným trendem. Rozdíl je 

způsoben tím, že obecný trend musí platit pro všechny prachy, kdežto ve skutečnosti každý 

prach reaguje rozdílně.  

Papírový prach 

V případě papírového prachu se první série měření (1 bar) provedla ve stejných 

koncentracích jako u dřevného prachu. Od druhé série se však muselo opustit od 

koncentrace 1750 [g/m
3
]. Důvodem byl papírový prach, který se vyznačuje velkým 

objemem při nízké váze a v případě této koncentrace prach vyplnil celý objem zásobníku. 

Podle návodu by se měl zásobník plnit do tří čtvrtin jeho objemu. Proto se musel prach 

stlačit, čímž docházelo při experimentu k častému ucpávání potrubí.   

Výbuchové charakteristiky při atmosférickém tlaku vyšly pmax = 5,6 [bar], 

(dp/dt)max = 67 [bar/s] a maximální výbuchový index kmax = 18 [m*bar/s]. Prach se tedy 

řadí do třídy výbušnosti St 1. Při sníženém tlaku pak hodnoty odpovídaly pmax = 3,2 [bar], 

(dp/dt)max = 33 [bar/s] a maximální výbuchový index kmax = 9 [m*bar/s]. V porovnání 

s dřevným prachem jsou hodnoty výbuchových charakteristik nižší. 
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Dále jsou opět vyobrazeny grafy vypracované z hodnot získaných při 

experimentálním měření papírového prachu. Grafy obsahují bodově všechny naměřené 

výsledky a spojnici průměru těchto hodnot. Tyto spojnice tak jako u dřevného prachu 

slouží k porovnání rozdílu rychlosti nárůstu výbuchového tlaku a velikosti maximálního 

výbuchového tlaku při tlaku 1 [bar], respektive 800 [mbar]. 
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Grafy 14 a 15 porovnávají průměrné hodnoty naměřených výsledků při tlaku 1 bar 

a 800 milibar. Z těchto grafů je stejně jako u dřevného prachu patrný pokles naměřených 

hodnot při snížení tlaku. V obou porovnávaných případech hodnoty měřené při podtlaku 

nepřesahují hodnoty naměřené při atmosférickém tlaku. Přesto lze na těchto grafech vidět 

určité odchylky, které vznikly pravděpodobně nepřesnostmi při měření a zprůměrováním 

hodnot. 

Na dalším grafu lze pozorovat porovnání maximálních naměřených hodnot 

výbuchového tlaku při 1 baru a 800 milibarech. Graf dále ukazuje předpokládaný trend 

lineárního snižování maximálního výbuchového tlaku při snižování počátečního tlaku 

podle obrázku 9. Z vyhodnoceného trendu lze opět odvodit rovnici, kde y odpovídá tlaku 

při kterém je prováděno měření a x odpovídá výslednému maximálnímu výbuchovému 

tlaku.  
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Jak grafy 16 a 9, tak rovnice těchto grafů jsou velmi podobné. Přestože trend 

naměřených hodnot neodpovídá předpokládanému trendu podle obrázku 9, je zde patrný 

pokles maximálního výbuchového tlaku při snižování tlaku v počátku iniciace. Jak již bylo 

výše uvedeno, rozdíl mezi předpokládaným trendem a naměřenými hodnotami je způsoben 

tím, že každý prach reaguje jinak a trend musí platit obecně pro všechny prachy.  

4.6 Kalkulátor 

Software KSEP 7.0 nabízí možnost zjištění výsledků pmax a kmax pomocí 

integrovaného kalkulátoru. Do kalkulátoru se zadají naměřené hodnoty pmax a kmax při 

daném počátečním tlaku, v případě této práce při atmosférickém tlaku a program pomocí 

rovnic vypočítá předpokládané výsledky pro jiný počáteční tlak. Na obrázku 23 a 24 jsou 

výsledky vypočítané kalkulátorem pro podtlak, při kterém se provádělo měření dřevného 

prachu. 
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Obrázek 23 Vypočítaná hodnota pmax při sníženém tlaku pro dřevný prach 

Obrázek 24 Vypočítaná hodnota kmax při sníženém tlaku pro dřevný prach 
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Tabulka 5 Porovnání naměřených a vypočítaných hodnot pmax, kmax při sníženém tlaku 

Dřevný prach Naměřené hodnoty 

při sníženém tlaku 

Vypočítané hodnoy 

pro snížený tlak 

Rozdíl 

pmax [bar] 4,6 5,4 0,8 

kmax [m*bar/s] 19 28 9 

 

V tabulce 5 lze vidět rozdíl mezi naměřenými hodnotami pmax, kmax a hodnotami 

vypočítanými pomocí kalkulátoru. Z tohoto důvodu je potřebné provádět experimentální 

měření a nespoléhat se na kalkulátory případně jiné rovnice. Tyto matematické modely lze 

využít pouze k vytvoření jakéhosi předpokladu o chování výbuchových parametrů.  
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5 Závěr 

Cílem práce bylo prozkoumání vlivu sníženého tlaku na maximální výbuchové 

parametry hořlavých látek jako bezpečnostního opatření v oblasti protivýbuchové ochrany.  

Pro dostatečné pochopení daného tématu bylo potřeba na začátku práce 

nastudovat a zpracovat odbornou literaturu, která se zabývá základními informacemi o 

výbuchu, například jsou to podmínky výbuchu, výbuchová křivka a možné iniciační 

zdroje, které jsou obsahem první kapitoly této práce. 

Další část je zaměřena na prachy, jejich výbuchy a možnosti ovlivnění parametrů 

výbuchů. Hlavním poznatkem této kapitoly byl fakt, že při snižování počátečního tlaku se 

snižují také maximální výbuchové parametry, touto skutečností se však odborná literatura 

zabývá minimálně. Dále kapitola obsahuje příklady výbuchů prachů v průmyslu, což je 

jeden z důvodů, proč se tato práce zabývá problematikou výbuchů prachů. 

S tématem práce také souvisí vybraná technologie pneumatické dopravy, ve které 

se využívá, jak přetlaku, tak podtlaku k přepravě materiálu. Podle teoretických poznatků 

lze říci, že podtlaková pneumatická doprava je bezpečnější oproti dopravě přetlakové, kdy 

je u podtlakových systémů využíváno podtlaku až 10 [kPa]. Při této hodnotě se již prachy 

stávají téměř nevýbušnými. Tento poznatek je podložen experimentálním měřením, jehož 

výsledky jsou popsány níže. 

Pro experimentální měření byly vybrány dva vzorky prachu, které pocházejí 

přímo z průmyslové výroby. Prvním vzorkem byl směsný dřevný prach a druhým vzorkem 

papírový prach. Před začátkem měření výbuchových parametrů, bylo nutné provést sítovou 

analýzu pro zjištění střední velikosti zrna a celkového zastoupení ostatních velikostí.  

Měření výbuchových parametrů probíhalo na výbuchovém autoklávu VA - 20. 

Experiment byl proveden při tlaku 1 a 0,8 [bar]. Při porovnání naměřených výsledků obou 

vzorků lze vidět předpokládaný pokles maximálních výbuchových parametrů, avšak trend 

snižování hodnot výbuchového tlaku zcela neodpovídá trendu teoretickému, který přesně 

směřuje lineárně do nuly, pouze se k nulové hodnotě blíží. Tento rozdíl je způsoben 

faktem, že obecný trend musí platit pro všechny prachy, ale ve skutečnosti rozdílné prachy 

reagují rozdílně.  
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Z teoretických poznatků a naměřených hodnot této práce vyplývá fakt, že podtlak 

lze využít jako jedno z bezpečnostních opatření protivýbuchové ochrany. Také z této práce 

plyne skutečnost, že každý prach reaguje v reálných podmínkách jinak a nelze se proto 

spoléhat na obecný trend lineárního snižování maximálních výbuchových parametrů 

směřujících do nuly. Z tohoto důvodu je důležité provádět experimentální měření.   
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