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Abstrakt 

LEPÍK, Petr. Vliv počáteční teploty a tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných 

směsí. Ostrava, 2015. Disertační práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Aleš 

Bernatík. 

 

Disertační práce se zabývá problematikou stanovení výbuchových parametrů (dolní 

meze výbušnosti, maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku) prachovzdušných směsí při nestandardních počátečních podmínkách, 

kterými jsou v rámci této práce myšleny zvýšená počáteční teplota a změněný počáteční 

tlak (podtlak a přetlak). 

Problematiku stanovení výbuchových parametrů řeší řada norem ČSN EN 14 034 – 

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu. Postupy vycházející z těchto 

norem definují proceduru, jak postupovat při stanovení výbuchových charakteristik 

rozvířeného prachu při standardních laboratorních podmínkách (počáteční teplota ti = 20°C 

a počáteční tlak pi = 1 bar). V praxi se však hořlavý prach může vyskytovat v prostředí, 

které neodpovídá standardním laboratorním podmínkám. Může se jednat o zvýšenou 

teplotu např. při sušících či jiných technologických procesech nebo při změněných 

tlakových podmínkách, ať už se jedná a snížený tlak (podtlak) nebo o zvýšený tlak 

(přetlak), který se může vyskytovat například u pneumatické dopravy. 

Disertační práce je zaměřena na návrh výpočetního nástroje, na základě kterého 

mohou být odhadnuty výbuchové charakteristiky rozvířeného prachu při zvýšené teplotě 

nebo změněném počátečním tlaku. Tyto parametry mohou sloužit jako informace 

pro experimentální ověření výbuchových charakteristik daného prachu nebo jako 

doplňující informace při návrhu bezpečnostních protivýbuchových opatření tak, aby byly 

funkční a spolehlivě reagovaly i na výbuchové parametry prachu ovlivněné počátečními 

podmínkami. 

V rámci předložené práce je také zpracována metodika stanovení výbuchových 

charakteristik rozvířeného prachu za zvýšené teploty a změněného tlaku na zkušebním 

zařízení s označení „Výbuchový autokláv VA – 250“. 
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Abstract 

LEPÍK, Petr. Effect of initial temperature and pressure on the explosion parameters 

of dust-air mixtures. Ostrava, 2015. Dissertation thesis. VSB - TU Ostrava, Faculty 

of safety engineering, Department of occupational and work safety. Supervisor: doc. Dr. 

Ing. Aleš Bernatík. 

 

Dissertation deals with the determination of parameters of explosion (lower 

explosion limit, the maximum explosion pressure and maximum rate of explosion pressure 

rise) dust-air mixtures in non-standard initial conditions, which are within the scope of this 

work meant to increase the initial temperature and altered the initial pressure (vacuum and 

overpressure). 

Issue of the determination of explosive parameters address by a group of standards 

CSN EN 14 034 - Determination of explosion characteristics of dust clouds. Procedures 

based on these standards define the procedure to follow when determining the explosion 

characteristics of dust under standard laboratory conditions (initial temperature ti = 20 ° C 

and an initial pressure pi = 1 bar). In practice, however, flammable dust can occur 

in an environment that does not correspond to standard laboratory conditions. It may be 

an elevated temperature e.g. during drying or other technological processes or altered 

pressure conditions, whether it is a reduced pressure (vacuum) or elevated pressure 

(overpressure), which may occur for example by pneumatic transport. 

Dissertation is focused on draft calculation tool on the basis of which can be 

estimated explosion characteristics of dust clouds at elevated temperatures or altered the 

initial pressure. These parameters can serve as information for the experimental validation 

of explosion characteristics of dust or as additional information in the design of explosion 

safety measures so that they function reliably and responded well to dust explosion 

parameters affected by the initial conditions. 

As part of this work is also elaborate the methodology for establishing explosion 

characteristics of dust under elevated temperature and altered pressure in the test device 

with the designation "Explosion autoclave VA - 250". 

 

Key words 

initial temperature; initial pressure; dust; explosion; explosion autoclave  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracoval (a) samostatně podle pokynů 

školitele s použitím literatury uvedené v soupisu bibliografických citací a v souladu se 

Studijním řádem. 

V souladu s § 47b zákona 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním 

celé disertační práce prostřednictvím informačního systému VŠB – TU Ostrava 

umožňujícího dálkový přístup. 

Jsem seznámen (a) s tím, že na mou disertační práci se vztahuje zákon 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, zejména § 60 – školní dílo. 

Beru na vědomí, že VŠB – TU Ostrava nezasahuje do mých autorských práv užitím 

mé disertační práce pro vnitřní potřebu VŠB – TU Ostrava (§ 35 odst. (3) zákona 

121/2000 Sb. v platném znění). 

Užiji-li disertační práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom (a) 

povinnosti informovat o této skutečnosti VŠB – TU Ostrava; v tomto případě má VŠB – 

TU Ostrava právo požadovat ode mne úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, 

až do jejich skutečné výše (§ 60 odst. (3) zákona 121/2000 Sb. v platném znění). 

 

 

V Ostravě, 29. 05. 2015.      Ing. Petr Lepík  



 

 

Předmluva 

Stanovení výbuchových parametrů (dolní mez výbušnosti, maximální výbuchový 

tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) prachovzdušných směsí je důležitou 

součástí protivýbuchové prevence. Velký důraz je potřeba klást právě výbuchovým 

parametrům prachovzdušných směsí, které mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako je 

velikost částic, vlhkost ale také vlivy počáteční teploty a tlaku v okamžiku iniciace. 

Hořlavý prach se může v technologickém procesu vyskytovat jako produkt výroby nebo 

jako vedlejší produkt a jeho vlastnosti se mohou během jednotlivých procesů zpracování 

měnit. Z těchto důvodů nelze přebírat hodnoty dostupné v literatuře a je potřeba zhodnotit 

konkrétní prach v takovém stavu v jakém se v technologii nachází. 

Výbuchové parametry konkrétního prachu je nutné znát, aby bylo možné kvalitně 

a zodpovědně navrhnout potřebná protivýbuchové opatření. Obecně je známo, jak působí 

počáteční teplota a počáteční tlak na výbuchové parametry, ale neexistuje normativní 

postup, jak postupovat při stanovení výbuchových parametrů ovlivněných počáteční 

teplotou a tlakem. 

Z výše uvedených důvodů je cílem disertační práce návrh výpočetního nástroje 

pro odhad vlivu počáteční teploty a počátečního tlaku na výbuchové parametry (dolní mez 

výbušnosti, maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) 

prachovzdušných směsí. Jako dílčí cíl disertační práce je vypracování metodiky stanovení 

výbuchových parametrů prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách 

(teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250. 

V této souvislosti bych rád poděkoval svému školiteli panu doc. Dr. Ing. Aleši 

Bernatíkovi za odborné vedení v průběhu přípravy a zpracování této disertační práce. 

Dále bych rád poděkoval panu doc. Ing. Jaroslavu Damcovi, CSc. a svým kolegům 

Ing. Miroslavu Mynarzovi a Ing. Jiřímu Serafínovi, Ph.D. za cenné rady a konzultace 

při zpracování disertační práce. Velké díky patří také mé přítelkyni a rodině za podporu 

během celého mého studia. 

Disertační práce byla vypracována v rámci projektu Institut čistých technologií 

těžby a užití energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082 podporovaného 

Operačním programem Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaného ze strukturálních 
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Seznam použitých zkratek 

EU  Evropská unie 

HZS ČR hasičský záchrany sbor České republiky 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN EN Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem evropskou 

normu 

ATEX ATmosphère EXplosible - Směrnice EU o výbušném prostředí. 

DOPV dokumentace o ochraně před výbuchem 

DMV  dolní mez výbušnosti 

HMV  horní mez výbušnosti 

LEL  lower explosion limit – dolní mez výbušnosti 

LOC  limiting oxygen concentration – limitní obsah kyslíku 

pex  výbuchový tlak 

pmax  maximální výbuchový tlak 

(dp/dt)ex rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

Kmax  maximální hodnota kubické konstanty 

KSt  kubická konstanta prachu 

pi  počáteční tlak 

ti  počáteční teplota 

tv  doba zpoždění iniciace 

Ei  standardní iniciační energie 

Tkr  kritická teplota 

copt  optimální koncentrace 

cstech  stechiometrická koncentrace 

cneb  nebezpečná koncentrace 

  



 

 

Termíny a definice 

Prach - jsou malé pevné částice ve vzduchu, které se usazují vlastní váhou, avšak mohou 

zůstat rozprášeny ve vzduchu po nějakou dobu. 

Poznámka: Obecně maximální velikost částic nepřekročí 500 m. [34] 

Hořlavý prach - je prach, který je schopen ve vzduchu po vznícení vytvořit exotermickou 

reakci. [34] 

Prachovzdušná směs - směs hořlavého prachu se vzduchem. 

Plynovzdušná směs - směs hořlavého plynu se vzduchem- 

Výbušná atmosféra - Směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy nebo 

prachů při atmosférických podmínkách, ve kterých se po vzniku iniciace rozšíří hoření 

do celé nespálené směsi. [34] 

Výbuchové parametry - ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními 

postupy. [11] 

Maximální výbuchové parametry - maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta KG resp. KSt jsou měřítkem 

energie resp. výkonu dané výbušné směsi. [11] 

Dolní mez výbušnosti DMV - nejnižší koncentrace hořlavého prachu ve směsi 

se vzduchem, při které dochází k výbuchu. [36] 

Horní mez výbušnosti HMV - nejvyšší koncentrace hořlavého prachu ve směsi 

se vzduchem, při které je směs ještě výbušná. [33] 

Výbuchový tlak pex - nejvyšší přetlak, vznikající při výbuchu rozvířeného prachu 

v uzavřené nádobě. [34] 

Maximální výbuchový tlak pmax - maximální přetlak, vznikající v uzavřené nádobě 

při výbuchu výbušné atmosféry, stanovený za daných zkušebních podmínek a standardních 

atmosférických podmínek (maximální hodnota výbuchového tlaku pex naměřena 

při zkouškách pokrývající koncentrace prachu v rozsahu výbušnosti). [34] 

Rychlost nárůstu výbuchového tlaku (
𝒅𝒑

𝒅𝒕
)

𝒆𝒙
 - Maximální strmost závislosti křivky tlaku 

na čase během výbuchu rozvířeného prachu v uzavřené nádobě. [35] 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (
𝒅𝒑

𝒅𝒕
)

𝒎𝒂𝒙
 - maximální hodnota nárůstu 

tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti 

hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek a standardních 

atmosférických podmínek. [35] 



 

 

Mezní koncentrace kyslíku rozvířeného prachu LOC - maximální koncentrace kyslíku 

ve směsi hořlavého prachu a vzduchu a inertního plynu, při které nedojde k výbuchu 

za zkušebních podmínek stanovených v normě. [37] 

Počáteční teplota ti - je teplota ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace. [34] 

Počáteční tlak pi - je tlak ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace. [34] 

Zpoždění iniciace tv - je doba mezi začátkem rozviřování prachu a aktivací iniciačního 

zdroje. [34] 

Standardní iniciační energie Ei - pro plyny a páry Ei = 10 J, pro prachy Ei = 10 kJ. [11] 

Střední velikost částic (zrna) - je součást výsledku sítové analýzy, která tvoří procentuální 

počet zrn, které jsou zadrženy na daném a větších sítech (nadsítné). Střední velikost zrna je 

hodnota, kdy je 50 % nadsítného. [11] 

Sypná hmotnost – sypná hmotnost se stanoví z hmotnosti známého objemu prášku po jeho 

volném nasypání do nepohybující se nádobky, bez vibrace. Sypná hmotnost se určí 

dělením této hmotnosti objemem nádobky. [38] 
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1 Úvod 

K výbuchu prachovzdušných směsí může dojít všude tam, kde se vyskytuje hořlavý 

prach. Při střední velikosti částic větších než 0,4 mm nelze již většinu prachů standardní 

energií iniciovat. Stačí však přídavek 5 až 10 hmot. % jemných podílů prachu o střední 

velikosti částic cca 0,04 mm a směs je opět výbušná. Je nutné si uvědomit, 

že při manipulaci s prachem vznikají otěrem z větších částic částice menší. [11] Kdekoliv, 

kde se s hořlavými prachy manipuluje, hrozí nebezpečí požáru a výbuchu. Hořlavý prach 

se může v průmyslu vyskytovat jako surovina nebo produkt (např. mouka, cukr, škrob, 

uhlí, kovy, plasty nebo barviva). V některých případech může být prach přítomen jako 

vedlejší produkt (např. textilní prach, dřevěné piliny a prach z procesů, kde jsou pevné 

látky a materiály řezány, leštěny nebo čištěny). Podle [7] vyžaduje bezpečné provozování 

zařízení s výskytem hořlavého prachu charakterizaci závažnosti výbuchu prachovzdušné 

směsi podle skutečných provozních podmínek a to teploty, talku a turbulence. 

 

Obrázek 1 – Výbuch a následný požár - Imperial Sugar [51] 

Následky způsobené výbuchem prachovzdušné směsi a účinky turbulence lze 

demonstrovat na události, která se stala 7. 2. 2008, kdy došlo k výbuchu a následnému 

požáru (Obrázek 1) cukrového prachu v rafinerii Imperial Sugar severozápadně 

od Savannah, stát Georgia. Od přehřátého ložiska pásového dopravníku došlo 

k primárnímu výbuchu, který měl za následek masivní sekundární prašnost způsobenou 

tlakovou vlnou primárního výbuchu, která rozvířila další hořlavý prach a následovala série 
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dalších výbuchů a požárů. Při výbuchu bylo 14 lidí usmrceno, 38 zraněno a velká část 

závodu byla zničena. Záběry z místa výbuchu uvádí Obrázek 2. [52] Na tomto případu lze 

demonstrovat, jak závažné následky mohou být způsobeny účinky turbulence a sérii 

následných výbuchů. 

 

Obrázek 2 – Následky výbuchu a požáru v rafinerii Imperial Sugar [43], [42], [49] 

Jelikož neexistuje komplexní přístup, který je schopný předvídat sílu výbuchu 

(maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) 

v průmyslovém zařízení, výzkumníci přijali praktické metody pro posouzení závažnosti 

výbuchu prachovzdušných směsi. V těchto metodách se parametry výbuchu 

prachovzdušných směsí měří, pomocí laboratorních testovacích zařízení s cílem 

odhadnout, co by se stalo, kdyby stejná směs explodovala v průmyslovém zařízení. 

Pro Českou republiku platí evropská norma ČSN EN 14034 – Stanovení výbuchových 

charakteristik rozvířeného prachu, kde část 1 je věnována stanovení maximálního 

výbuchového tlaku rozvířeného prachu [34], část 2 je věnována stanovení maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku rozvířeného prachu [35], část 3 se věnuje stanovení 

dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu [36] a část 4 se věnuje stanovení mezní 

koncentrace kyslíku rozvířeného prachu [37]. 

Typické parametry závažnosti výbuchu prachu, které tvoří konstrukční základ 

pro velké množství praktických aplikací v průmyslových podnicích, jsou maximální 

výbuchový tlak pmax a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max. 

Maximální výbuchový tlak nám dává informaci o velikosti tlaků, kterých může být během 

výbuchu dosaženo a maximální rychlost nárůstu výbuchu tlaku nám ukazuje, jak rychle 

se tyto tlaky mohou rozvíjet. Z praktického hlediska mohou být tyto parametry použity 

např. pro určení pevnosti průmyslového zařízení a pro návrh zařízení sloužících 

k odlehčení, potlačení nebo zabránění výbuchu. [7] Dalším ne méně významným 

parametrem je hodnota dolní meze výbušnosti, která nám charakterizuje koncentraci 

prachového materiálu ve směsi se vzduchem, která je schopná vytvořit výbušnou 
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koncentraci. Dolní mez výbušnosti se v praxi využívá k určení zón výbušnosti. Limitní 

obsah kyslíku je parametr, který nám udává hranici koncentrace kyslíku v prachovzdušné 

směsi, při které již není prachovzdušná směs schopná explozivní reakce. Znalost tohoto 

parametru má zásadní význam pro ochranu technologie či zařízení před nebezpečím 

výbuchu pomocí inertizace inertními plyny (např. N2, CO2 ….). 

Disertační práce je zaměřena na vliv počáteční teploty a počátečního tlaku 

na výbuchové parametry prachovzdušných směsí. Výbuchovými parametry pro účely této 

práce je myšlena dolní mez výbušnosti a maximální výbuchové parametry, kterými jsou 

maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 

1.1 Legislativa v oblasti ochrany před výbuchem 

V oblasti ochrany před výbuchem platí jednotná evropská legislativa, která má dvě 

základní úrovně. Vrcholnou úrovní, která je platná pro všechny členské státy Evropské 

unie, je tzv. direktiva ATEX (z francouzského Atmosphére Explosif – výbušná atmosféra). 

Druhou, nižší, úrovní jsou harmonizované normy. 

Direktiva ATEX obsahuje dvě evropské směrnice, označené 94/9/EC – ATEX 100 

(nebo 100a) a 99/92/EC (ATEX 137). Každý členský stát přijal tyto direktivy do svého 

právního řádu na úrovni zákona a mohl jejich dopady zpřísnit (ne však zmírnit). V České 

republice jsou direktivy přijaty jako nařízení vlády (ATEX 100 jako nařízení vlády 

č. 23/2003 Sb. a ATEX 137 jako nařízení vlády č. 406/2004 Sb.). Obě česká nařízení vlády 

jsou přesnými překlady originálů, v České republice tedy neplatí přísnější pravidla než 

v jiných státech Evropy.  

1.1.1 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. – ATEX 100 

Cílem tohoto nařízení vlády je zajistit shodnou minimální úroveň bezpečnosti 

výrobků určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Definuje proto povinnosti 

pro výrobce a dodavatele zařízení, ti musí zajistit odpovídající procedury pro uvedení 

výrobku na trh a vydání správného ES prohlášení o shodě, musí zajistit odpovídající 

značení a zajištění všech jeho náležitostí. 

1.1.2 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – ATEX 137 

Cílem tohoto nařízení vlády je zajistit shodu minimální úrovně bezpečnosti práce 

ve všech členských státech EU. Za tímto účelem definuje povinnosti pro zaměstnavatele, 

ti musí zajistit určitou úroveň bezpečnosti pro zaměstnance. Výstupem je vypracování 

„Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)“, její udržování v aktuální podobě 

a zejména realizace opatření z této dokumentace plynoucí (realizace zabezpečení proti 

výbuchu tam, kde je to nutné). 
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1.1.3 Seznam technických norem a dalších zákonů s vazbou k ochraně 

před výbuchem 

Poznámka: Tento seznam není zcela kompletní vzhledem k tomu, že celá řada norem se 

výbuchu věnuje pouze okrajově nebo pro konkrétní případ. Rovněž zde nejsou vyjmenovány 

všechny jednotlivé normy pro elektrické instalace, ale pouze jejich hlavní řada. 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; 

 vyhláška č. 361/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví 

technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, 

a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, 

ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví 

požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, 

ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb.; 

 nařízení vlády č. 23/2003 Sb., technické požadavky na zařízení a ochranné systémy 

určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; 

 nařízení vlády č. 24/2003 Sb., technické požadavky na strojní zařízení; 

 nařízení vlády č. 26/2003 Sb., technické požadavky na tlakové zařízení; 

 nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů; 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o požadavcích na zajištění BOZP v prostředí 

s nebezpečím výbuchu; 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí; 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Přehled českých technických norem oboru: 3896 Prevence a ochrana 

proti výbuchu: 

o ČSN ISO 6184 - 1 Systémy ochrany proti výbuchu. Část 1: Určování ukazatelů 

výbuchu hořlavých prachů ve vzduchu; 
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o ČSN ISO 6184 - 2 Systémy ochrany proti výbuchu. Část 2: Určování ukazatelů 

výbuchu hořlavých plynů ve vzduchu; 

o ČSN ISO 6184 - 3 Systémy ochrany proti výbuchu. Část 3: Určování ukazatelů 

výbuchu směsí palivo/vzduch, jiných než jsou směsi prach/vzduch a plyn/vzduch; 

o ČSN ISO 6184 - 4 Systémy ochrany proti výbuchu. Část 4: Určování účinnosti 

systémů na potlačování výbuchu; 

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

- Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem; 

o ČSN EN 1839 Stanovení mezí výbušnosti plynů a par; 

o ČSN EN 14 034 - 1 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - 

Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu; 

o ČSN EN 14 034 - 2 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - 

Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

rozvířeného prachu; 

o ČSN EN 14 034 - 3 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - 

Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu; 

o ČSN EN 14 034 - 4 Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - 

Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu; 

o ČSN EN 15 188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného 

vznícení; 

o ČSN EN 13 980 Prostředí s nebezpečím výbuchu – Aplikace systémů jakosti 

o ČSN EN 1127 - 1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - 

Část 1: Základní koncepce a metodika; 

o ČSN EN 1127 - 2 + A1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - 

Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly; 

o ČSN EN 13 237 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení 

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

o ČSN EN 13 463 - 1 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - 

Část 1: Základní metody a požadavky; 

o ČSN EN 13 463 - 2 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - 

Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok; 
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o ČSN EN 13 463 - 3 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - 

Část 3: Ochrana pevným závěrem; 

o ČSN EN 13463-5 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - 

Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c"; 

o ČSN EN 13 463 - 6 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - 

Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů; 

o ČSN EN 13 463 - 8 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - 

Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem; 

o ČSN EN 14 986 - Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu; 

o ČSN EN 13 673 - 1 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 1: Stanovení maximálního 

výbuchového tlaku; 

o ČSN EN 13673 - 2 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 2: Stanovení maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku; 

o ČSN EN 14 522 Stanovení teploty vznícení plynů a par; 

o ČSN EN 14 756 Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny 

a páry; 

o ČSN EN 12 874 Protiexplozivní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody 

a vymezení použití; 

o ČSN EN 14 373 Systémy pro potlačení výbuchu; 

o ČSN EN 14 491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu; 

o ČSN 38 9683 Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu; 

o ČSN EN 14 994 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu; 

o ČSN EN 14 460 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku; 

o ČSN EN 14 797 Zařízení pro odlehčení výbuchu; 

o ČSN EN 15 198 Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení 

a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; 

o ČSN EN 15 233 Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů 

určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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Přehled českých technických norem s vazbou na protivýbuchovou 

prevenci: 

o ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva; 

o ČSN 12 215 Lakovny – stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých 

nátěrových hmot; 

o ČSN 13 6651 Neprůbojné pojistné armatury; 

o ČSN 33 2000 - 3 Elektrotechnické předpisy; 

o ČSN 33 2032 Zařízení pro nanášení nátěrových hmot v elektrostatickém poli; 

o ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení; 

o ČSN EN 14 494 Ochranné systémy pro odlehčení plynu; 

o ČSN EN 60 079 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru; 

o ČSN EN 61 241 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem; 

o ČSN IEC 79 - 20 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. 

1.2 Statistika a výbuchy prachu v minulosti 

Podle statistických údajů Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

„HZS ČR“) za roky 1997 až 2014, které uvádí Obrázek 3, dochází průměrně k 22 

výbuchům za rok. V tomto čísle jsou zahrnuty výbuchy plynů, hořlavých kapalin, 

výbušnin, prachů a tlakových nádob a kotlů. Příčiny výbuchu jsou seřazeny sestupně 

od těch, co se vyskytují nejčastěji až po ty méně časté.  

Když se zaměříme na výbuchy prachů, které patří k těm méně častým (průměrně 

téměř 2 výbuchy prachu ročně), je třeba si uvědomit, že i přes to mohou nastat a způsobit 

nemalé škody jak na majetku, tak na zdraví lidí. Pro představu zde uvádím některé 

výbuchy prachu, ke kterým došlo v minulosti v České republice. 

1.2.1 Výbuch moučného prachu 

20. 11. 2007 došlo k výbuchu a následnému požáru v mlýně u Zdounek 

na Kroměřížsku. Jednalo se o výbuch a následný požár v mlecích bubnech mlýna. 

Vyšetřovatel zjistil, že do mlecí stolice a dvou mlecích bubnů se pravděpodobně dostala 

s ječmenem nečistota v podobě kamínku. Cizí tvrdé tělísko způsobilo tření na mlecích 

válcích, což mělo za následek jiskření a následný výbuch moučného prachu. Škody byly 

vyčísleny na 315.000,- Kč, nikdo nebyl zraněn. [47] 
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1.2.2 Výbuch uhelného prachu 

8. 9. 2003 došlo k výbuchu a následnému požáru v Teplárně Otrokovice a.s. 

Jednalo se o sérii tří výbuchů následovaných požárem. Výbuch nastal ve věži, kde 

se napínají dopravníkové pásy, které dopravují uhlí do zásobníků ke kotlům. Příčinou byla 

zřejmě technická závada na zauhlovacích cestách. Pravděpodobně se vznítil uhelný prach 

s uhlím. Výbuchy poškodily statiku objektu a několik metrů dopravníkového pásu. Škody 

byly vyčísleny na 15.000.000,- Kč, byl zraněn jeden pracovník. [40][48] 

2. 2. 2012 došlo k výbuchu v průmyslovém areálu u Elektrárny Dětmarovice 

v provozu firmy Coal Mill. Výbuch nastal po čtvrté hodině ranní v provozu mlýnice a jeho 

příčinou byla technická závada. Podle hasičů se jednalo o explozi uhelného prachu. 

K nehodě došlo v plně automatizovaném provozu, kde se v té době nenacházel žádný 

člověk a nikdo tak nebyl zraněn. Na zařízení byla způsobena škoda za 6 milionů korun. 

[39] 

1.2.3 Výbuch dřevného prachu 

20. 3. 2010 došlo k požáru a následnému výbuchu v truhlářské dílně v ulici 

Chuchelská v semilské části Podmoklice. Podle vyšetřovatele hasičského záchranného 

sboru (dále jen „HZS“) Libereckého kraje výbuch zavinila pravděpodobně statická 

elektřina nebo mechanická jiskra vzniklá při demontáži starého stříkacího boxu, od které se 

vznítil zvířený prach smíchaný s částicemi laku v truhlárně. Škody byly odhadnuty 

na 450.000,- Kč, nikdo nebyl zraněn. [46] 

1.2.4 Výbuch linky na recyklaci chladniček 

7. 4. 2004 došlo k výbuchu a následnému požáru linky na recyklaci chladniček 

firmy Praktik spol. s r.o. došlo k výbuchu a následnému požáru v prostoru drtiče. Škoda 

byla vyčíslená na 12.000.000,- Kč a byly zraněny 3 osoby. [53] 
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Obrázek 3 – Statistika výbuchu v ČR v letech 1997 – 2014 [50] 
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Statistika výbuchů v ČR 1997 - 2014 
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1.3 Popis současného stavu řešeného tématu včetně literární rešerše 

1.3.1 Vliv počáteční teploty 

Vliv teploty je znatelný především u směsí plynů a par. Z řady experimentů 

vyplývá, že s rostoucí teplotou směsi se meze výbušnosti rozšiřují. Závislost mezí 

výbušnosti je lineární, ale není pro všechny látky stejná. Pokud se jedná o vliv teploty 

na velikost výbuchových parametrů, lze konstatovat, že při zvyšující se teplotě výbušné 

směsi budou hodnoty maximálního výbuchového tlaku klesat, což je zapříčiněno snížením 

obsahu kyslíku na jednotku objemu prachovzdušné směsi. Vliv teploty na rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku nelze jednoznačně určit z důvodů komplexu složitých kinetických 

pochodů, ale obecně lze učinit závěr, že rychlost nárůstu výbuchového tlaku s rostoucí 

teplotou nepatrně roste – reakční rychlost s rostoucí teplotou roste. Změny však nastávají 

u prachovzdušných směsí, kde se při teplotách vyšších než 200°C mohou uvolňovat 

z prachových částic hořlavé plyny a ty budou ovlivňovat jak meze výbušnosti, tak 

zápalnost směsi a výbuchové parametry. [19] [5] [4] [11] 

V literatuře [1] se autor Babrauskas věnuje vlivu teploty na dolní mez výbušnosti. 

Potvrzuje, že podobně jak je tomu u plynů a par hořlavých kapalin s rostoucí teplotou dolní 

mez výbušnosti klesá, jak ilustrují data Glarnera a Wiemanna, které uvádí Obrázek 4. 

 

Obrázek 4 – Vliv teploty na dolní mez výbušnosti [1] 
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Dle autora Babrauskase je možné provést predikci vlivu teploty na dolní mez 

výbušnosti za předpokladu, že teplotní závislost je lineární. Tuto závislost vyjadřuje 

rovnice (1), podle [1]. 

𝐷𝑀𝑉𝑇 = 𝐷𝑀𝑉𝑇0
∙  [1 − 𝛽 ∙ (𝑇 − 𝑇0)] ∙

𝑇0

𝑇
      (1) 

Kde: 

T  požadována počáteční teplota (K) 

T0  standardní počáteční teplota (K) 

DMVT  dolní mez výbušnosti při požadované teplotě T (g·m
-3

) 

DMVT0  dolní mez výbušnosti při standardní teplotě T0 (g·m
-3

) 

β  konstanta (k
-1

) β  (6 až 7)·10
-4

 k
-1

 

Pozn. Standardní výsledky testu jsou dostupné pro teplotu T0 = 293 nebo 295 K 

Srovnání experimentálních dat s predikcí dle rovnice (1) uvádí Obrázek 5. 

 

Obrázek 5 – Srovnání predikce závislosti dolní meze výbušnosti na teplotě s naměřenými daty [1] 

Autor Eckhoff ve své publikaci [12] odkazuje na výsledky autorů Wiemanna [31] 

a Glarnera [14]. Obrázek 6 shrnuje jejich výsledky vlivu teploty na dolní mez výbušnosti. 

Data z Wiemann [31] jsou stanovená ve výbuchovém autoklávu o objemu 1m
3
 

s chemickým iniciátorem o energii 10 kJ a data z Glarner [14] jsou stanovená 
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ve výbuchovém autoklávu o objemu 20 l s chemickým iniciátorem o energii 10 kJ. 

Z výsledků lze odhadnout, že data se sbíhají k jednomu bodu na teplotní ose. Hodnoty 

dolní meze výbušnosti konvergují k 0 v rozsahu teplot 300 až 500°C. 

 

Obrázek 6 – Vliv teploty na dolní mez výbušnosti [12] 

Obrázek 7 ukazuje, jak počáteční teplota ovlivňuje maximální výbuchový tlak 

a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Pokles výbuchového tlaku s rostoucí 

teplotou je zapříčiněn snížením koncentrace kyslíku na jednotku objemu prachu vzhledem 

k počátečnímu tlaku se zvyšující se teplotou. 

 

Obrázek 7 - Vliv počáteční teploty na maximální výbuchové parametry prachu černého uhlí [12] 
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Trend rychlosti nárůstu výbuchového tlaku v závislosti na teplotě není tak jasný 

a odráží komplex propojených kinetických vztahů. Obrázek 8 ukazuje na přibližně lineární 

vztah mezi reciprokou hodnotou normalizované počáteční teplotou a normalizovaným 

maximálním výbuchovým tlakem pro některé organické materiály a uhlí. 

 

Obrázek 8 – Závislost normalizované počáteční teplotě prachovzdušné směsi na normalizovaném 

maximálním výbuchovém tlaku [12] 

Autoři Hattwig a Steen ve své publikaci [15] uvádějí, že pokud se ohřívá vzduch 

a prach ve výbuchové komoře definovaným způsobem před výbuchem při zachování 

počátečního tlaku 1 bar, najdeme nepřímou úměru mezi výbuchovým tlakem pmax 

a počáteční absolutní teplotou směsi. Americký úřad pro doly testoval černé uhlí tímto 

způsobem. Při 60°C (333 K) byla naměřena hodnota pmax = 6,6 bar (absolutních). 

Při 180°C (453 K) byla zjištěna absolutní hodnota výbuchového tlaku pouze 4,8 baru. Tato 

inverzní závislost mezi výbuchovým tlakem a počáteční teplotou oblaku prachu byla 

vyjmuta, protože je v souladu se zákonem o ideálním plynu vyjádřeném rovnicí (2). 

𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇         (2) 

kde: 

p  tlak (Pa) 

V  objem (m
3
) 

n  látkové množství (mol) 

R  molární (univerzální) plynová konstanta (J·K
-1

·mol
-1

) 

T  teplota (K) 
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Zvýšení teploty T při stálém součinu p·V má za výsledek snížení počtu molekul 

kyslíku n ve směsi, což snižuje rychlost reakce a tím i pmax. Experimentální data ukazují 

v mezích přesnosti, že experimentální výsledky jsou ve vynikající shodě se zákonem 

o ideálním plynu, jak uvádí rovnice (3) a (4), podle [15]. 

𝑝𝑚𝑎𝑥,1

𝑝𝑚𝑎𝑥,2
=

6,6

4,8
= 1,375         (3) 

𝑇2

𝑇1
=

453

333
= 1,360         (4) 

kde: 

pmax,1  maximální výbuchový tlak při teplotě T1 (bar) 

pmax,2  maximální výbuchový tlak při teplotě T2 (bar) 

T1  počáteční teplota 1 (K) 

T2  počáteční teplota 2 (K) 

Pozorování nepřímé úměrnosti mezi výbuchovým tlakem a teplotou směsí 

předkládá Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 – Vliv počáteční teploty na pmax a KSt pro černé uhlí [15] 
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V horní části znázorňuje Obrázek 9 lineární růst pmax s 1/T. Měření bylo provedeno 

v 1m
3
 nádobě s uhlím velmi podobným, které bylo použito Americkým úřadem pro doly. 

Spodní část obrázku ukazuje, že hodnota KSt černého uhlí možná není (nebo jen slabě) 

ovlivněna počáteční teplotou směsi se vzduchem. Lze předpokládat, že tento výsledek není 

jednoduše převoditelný na jiné prachy pro rychlost nárůstu výbuchového tlaku na rozdíl 

od termodynamicky určené hodnoty pmax, kde je hlavně určen reakční kinetikou 

(tj. je závislý na materiálu). Další účinky působí proti retardačním účinkům sníženého 

množství kyslíku. Reakční rychlost obecně roste s rostoucí teplotou a transport kyslíku 

k povrchu pevné látky nebo pyrolýzních plynů je urychleno zvýšením rychlosti difúze 

kyslíku s rostoucí teplotou.[15] 

Obrázek 10 ukazuje závislost dolní meze výbušnosti na počáteční teplotě 

prachovzdušné směsi ve srovnání s plynovzdušnou směsí. Výsledky experimentů, které 

jsou zde prezentovány, byly provedeny ve vyhřívaném výbuchovém autoklávu o objemu 

20 l s počáteční teplotou 60°C a 180°C pro vzorek černého uhlí. Experimentální výsledky 

dobře odpovídají extrapolované křivce, která byla sestavena na základě Burgess - 

Wheelerovy rovnice (5) pro uhlovodíky.[15] 

𝐷𝑀𝑉𝑡 = 𝐷𝑀𝑉𝑡0 ∙ (
273+𝑡0

273+𝑡
) ∙ [1 − 0,000721 ∙ (𝑡 − 𝑡0)]    (5) 

kde: 

DMVt  dolní mez výbušnosti při požadované teplotě t (g·m
-3

) 

DMVt0  dolní mez výbušnosti při referenční teplotě t0 (g·m
-3

) 

t  požadovaná teplota (°C) 

t0  referenční teplota (°C) 
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Obrázek 10 – Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti prachu a plynu [15] 

Autor Barknecht ve své publikaci [3] prezentuje výsledky porovnání 

normalizovaného maximálního výbuchového tlaku s normalizovanou absolutní teplotou, 

jak zobrazuje Obrázek 11. Vychází z výzkumu autorů Glarnera [14] a Wiemanna [29], 

kteří ze svých měření sestavili rovnice pro odhad vlivu teploty na maximální výbuchový 

tlak. Ačkoli Glarner stanovoval parametry na výbuchovém autoklávu o objemu 

20 l a Wiemann na autoklávu o objemu 1 m
3
 s rozdílnými prachovými vzorky dospěli oba 

autoři k téměř totožným vypočteným hodnotám. 
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Obrázek 11 – Normalizovaný maximální výbuchový tlak jako funkce normalizované absolutní teploty [3] 

Rovnice (6) je sestavena podle Glarnera a rovnice (7) je sestavena autorem 

Wiemannem. [3] 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑇 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑇0
∙ (0,88 ∙

𝑇0

𝑇
+ 0,12)      (6) 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑇 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑇0
∙ (0,91 ∙

𝑇0

𝑇
+ 0,09)      (7) 

kde: 

pmax,T  maximální výbuchový tlak při teplotě T (bar) 

pmax,T0  referenční maximální výbuchový tlak při teplotě T0 (bar) 

T  požadovaná teplota (K) 

T0  referenční teplota (K) 
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Autor Barknecht se ve své publikaci [3] dále věnuje vlivu počáteční teploty 

na dolní mez výbušnosti, kde se odkazuje na výzkum Glarnera [14] a Wiemanna [29], kteří 

potvrdili, že dolní mez výbušnosti prachu s rostoucí teplotou klesá a sestavili rovnici (8) 

pro odhad vlivu počáteční teploty na dolní mez výbušnosti. 

𝐷𝑀𝑉𝑇 = 𝐷𝑀𝑉𝑇0
∙ [1 − 0,0027 ∙ (𝑇 − 𝑇0)]      (8) 

Kde: 

DMVT  dolní mez výbušnosti při požadované teplotě T (g·m
-3

) 

DMVT0 dolní mez výbušnosti při referenční teplotě T0 (g·m
-3

) 

T  požadovaná teplota (K) 

T0  referenční teplota (K) 

Další možnosti jak zhodnotit vliv počáteční teploty na výbuchové parametry je 

využití software společnosti Kühner AG. Software je určen pro záznam výbuchových 

parametrů z experimentálního měření na výbuchovém autoklávu VA – 20. V tomto 

software je možné využít kalkulačku, která umožňuje odhad vlivu teploty na maximální 

výbuchový tlak. V manuálu [41] k tomuto zařízení je vlivu teploty výbuchové parametry 

věnována 1 kapitola. Zde je uvedeno, že teplota je velmi důležitý parametr v průmyslových 

provozech. Zvýšení počáteční teploty snižuje dolní mez výbušnosti. Musí se brát také 

v úvahu vliv teploty na maximální výbuchový tlak. 

 

Obrázek 12 – Vliv počáteční teploty na maximální výbuchový tlak [41] 
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Obrázek 12 znázorňuje lineární závislost snížení maximálního výbuchového tlaku 

s rostoucí teplotou. K snížení maximálního výbuchového tlaku v závislosti na rostoucí 

počáteční teplotě dochází z důvodu sníženého obsahu kyslíku. 

Hodnota kubické konstanty je teplotou také ovlivněna. U prachů s vyšší reaktivitou 

prachu způsobuje zvýšená teplota lineární snížení hodnoty kubické konstanty. U prachů, 

které reaguji pomaleji, se hodnota kubické konstanty, s rostoucí teplotou zvyšuje. Pro praxi 

lze vliv počáteční teploty na hodnotu kubické konstanty zanedbat. 

Prostřední pro výpočet vlivu počáteční teploty na maximální výbuchový tlak 

zobrazuje Obrázek 13. 

 

Obrázek 13 – Software pro výpočet vlivu počáteční teploty na maximální výbuchový tlak [41] 

  



 

20 

1.3.2 Vliv počátečního tlaku 

U prachovzdušných směsí se s rostoucím pracovním tlakem zvyšuje optimální 

koncentrace a roste jak výbuchový tlak, tak rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 

S klesajícím pracovním tlakem se snižují maximální výbuchové parametry a tohoto lze 

využít při návrhu protivýbuchových opatření. U disperzních směsí prachů se vzduchem 

před-komprimovaných v uzavřené nádobě na přetlak pp a iniciovaných iniciačním zdrojem, 

vzniká při explozi nejvyšší explozivní tlak pmax, který dosahuje přibližné velikosti, jehož 

velikost zle odhadnout dle rovnice (9), podle [4]. 

𝑝𝑚𝑎𝑥´ =  𝑝𝑚𝑎𝑥 + 𝑝𝑝 ∙ 10         (9) 

Naopak podtlak výbušné směsi má účinek opačný. Mezní koncentrační hodnoty 

se k sobě přibližují, až při určitém podtlaku splynou a směs se v důsledku nedostatku 

kyslíku stává nevýbušnou.[19] [5] [4] 

Autor Damec ve své publikaci [11] konstatuje, že s rostoucím počátečním tlakem 

se zvyšuje horní mez výbušnosti. Dolní mez výbušnosti se snižuje jen nepatrně. Počáteční 

tlak v okamžiku iniciace neovlivní optimální koncentraci plynů a par hořlavých kapalin. 

Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně zvyšují. 

Je tomu tak proto, že se zvětšuje množství směsi o optimální koncentraci. Snížení tlaku 

naopak zmenšuje maximální výbuchové parametry. Proto se snížení tlaku používá, jako 

preventivní opatření zmírňující následky výbuchu. Obrázek 14 znázorňuje vliv počátečního 

tlaku na výbuchové parametry metanu se vzduchem. [11] 

 

Obrázek 14 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi metanu se vzduchem [11] 

U prachů se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje optimální koncentrace. 

Většímu množství vzdušného kyslíku ve zkomprimované atmosféře je nutno pro dosažení 

optimální koncentrace přidat větší poddíl prachu. Obrázek 15 znázorňuje vliv počátečního 

tlaku na maximální výbuchové parametry směsi prachu škrobu se vzduchem. [11] 
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Obrázek 15 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi prachu škrobu se vzduchem 

[11] 

Autor Eckhoff ve své publikaci [12] vychází z výzkumu Wiemanna [31] a Obrázek 

16 zobrazuje vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak prachu hnědého uhlí 

se vzduchem. 

 

Obrázek 16 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak hnědého uhlí se vzduchem [12] 



 

22 

Obrázek 17 shrnuje výsledky vlivu počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak 

Barknechta [3], Walthera a Schackeho [28] a Wiemanna [31]. 

 

Obrázek 17 – Výbuchový tlak jako počátečního tlaku [12] 

Obrázek 18 prezentuje výsledky Pedersena a Wilkinse [25], kteří se věnovali vlivu 

počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry černého uhlí se střední velikostí 

části 100 µm, experimentálním měření v uzavřeném výbuchovém autoklávu o objemu 15 l 

v rozsahu počátečního tlaku 4 – 12 barů. 

 

Obrázek 18 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku černého uhlí 
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Obrázek 19 prezentuje výsledky autorů Hertzberga a Cashdollara [16], kteří se 

věnovali vlivu počátečního talku na dolní mez výbušnosti. 

 

Obrázek 19 – Vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti nahoře[1] dole[16] 

Autor Barknecht se ve své knize [2] popisuje lineární závislost maximálního 

výbuchového tlaku a kubické konstanty na počátečním tlaku. Příklady pro tři druhy prachů 

prezentuje Obrázek 20. 
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Obrázek 20 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry hořlavých prachů [2] 

Stejně jako je tomu u vlivu počáteční teploty lze pro odhad vlivu počátečního tlaku 

využít kalkulačky od společnosti Kühner AG, jejíž příklad uvádí Obrázek 21. Výpočet je 

platný až do počátečního tlaku 3 bary. [41] 

 

Obrázek 21 – Software pro výpočet vlivu počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak a kubickou 

konstantu [41]  
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2 Cíl disertační práce 

Předmětem řešení disertační práce je zhodnocení vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí. Zkoumanými 

výbuchovými parametry v rámci této disertační práce jsou dolní mez výbušnosti 

a maximální výbuchové parametry tedy maximální výbuchový tlak a maximální rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku. 

Disertační práce je řešena ve dvou částech. V první, teoretické části je provedena 

rešerše literatury a přehled aktuálního stavu problematiky ovlivnění výbuchu počátečními 

podmínkami se zaměřením na počáteční tlak a počáteční teplotu. Na teoretickou část 

navazuje část, která se je věnována experimentálnímu měření. Experimentální měření vlivu 

počátečního tlaku a počáteční teploty na výbuchové parametry bylo provedeno 

na výbuchovém autoklávu VA – 250. 

Cílem disertační práce je na základě naměřených experimentálních dat navrhnout 

výpočetní nástroj, které umožní odhad výbuchových parametrů (dolní meze výbušnosti, 

maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku) 

při různých počátečních teplotách a počátečních tlacích. Tento výpočetní nástroj bude 

možné využít, jak pro predikci hodnot při experimentálních měřeních, tak v praxi 

při návrhu preventivních protivýbuchových opatření. 

Dílčími cíli navrhované disertační práce jsou: 

1) Zpracovat podrobnou literární rešerši -  zjištění stavu poznání. 

2) Ověřit počáteční vlivy (počáteční teplota a počáteční tlak) na výbuchové parametry 

prachovzdušných směsí. 

3) Na základě experimentálně získaných výsledků navrhnout rovnice pro určení 

výbuchových parametrů za různých počátečních teplot a počátečních tlaků. 

4) Vypracovat výpočetní nástroj pro odhad vlivu počáteční teploty a tlaku, jak 

na základě vytvořených rovnic, tak s využitím rovnic z odborné literatury. 

5) Návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachovzdušných směsí 

při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu  

VA – 250. 

Na základě navrhnuté metodiky bude možné rozšířit uplatnění zkušební aparatury 

pro testování výbušnosti prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách 

a přiblížit tak experimentální měření výbuchových parametrů podmínkám vyskytujícím 

se v průmyslových oborech.  
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3 Teoretická část  

3.1 Příklady technologii pracující s různým počátečním tlakem a teplotou 

V této kapitole jsou uvedeny příklady dvou technologií, ve kterých se při jejich 

provozování může vyskytovat prachovzdušná směs. Vybrané technologie mohou být 

provozována za počátečních podmínek, které se mohou lišit od podmínek atmosférických, 

tedy počátečních podmínek, které jsou řešeny v rámci této disertační práce. V případě 

pneumatické dopravy se jedná o změnu počátečního tlaku (mohou pracovat s přetlakem 

nebo pod tlakem), který může ovlivnit případný výbuch prachovzdušné směsi. Přetlak 

může nabývat hodnot do 15 kPa u nízkotlaké pneumatické dopravy, 15 – 100 kPa 

u středotlaké pneumatické dopravy a 0,1 – 1 MPa u vysokotlaké pneumatické dopravy. 

V případě sušících procesů se jedná o změnu počáteční teploty, která ovlivňuje výbuchové 

parametry. Teplota v procesu sušení může nabývat hodnot od 40°C až do 500°C 

v závislosti na typu sušárny. 

3.1.1 Pneumatická doprava 

Rozdělení pneumatických dopravníků 

V rámci pneumatické dopravy je k dispozici několik druhů systému, které je možné 

využít k přemístění potřebného materiálu. K nejčastěji používaným systému pneumatické 

dopravy patří konvenční, neustále pracující otevřené systémy, které pracují na jednom 

místě. Pro přenos přepravovaného materiálu se nejčastěji používá podtlak, přetlak anebo 

kombinace podtlaku a přetlaku. Obrázek 22 zobrazuje schéma možných kombinací 

pneumatické dopravy s jedním přívodem vzduchu. [22] 

 

Obrázek 22 – Přehled systému pneumatické dopravy[22]  
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Otevřené a uzavřené systémy  

 Otevřené systémy jsou typickými pneumatickými dopravníky, kde se jako 

přepravní plyn využívá vzduch.  

 Uzavřené systémy se používají převážně pro přepravu nebezpečných, výbušných 

nebo toxických materiálů, kde je výhoda, že je možné použít jiný druh přepravního 

plynu, než je vzduch. V rámci uzavřeného systému přepravní plyn nikam neuniká 

a lze využít jeho cirkulace.[22] 

Přetlakové a podtlakové systémy 

 Přetlakové systémy jsou pravděpodobně nejčastěji se vyskytujícím druhem 

pneumatických dopravníku. Výhody tohoto systému jsou v tom, že je možné je 

využít jak pro vertikální, tak horizontální přenos materiálů. Pro přenos na větší 

vzdálenosti je možné využít sériového uspořádání dmychadel, což zajistí 

dostatečný tlak po celé délce dopravní trasy. Schéma zapojení přetlakového 

systému uvádí Obrázek 23. [22] 

 

Obrázek 23 – Schéma zapojení přetlakového systému [22] 

 Podtlakové systémy se využívají tam, kde je potřeba dopravovat materiál z většího 

množství sběrných míst na jedno místo (viz Obrázek 24), nebo tam, kde se materiál 

dopravuje z otevřeného skladiště na jiné požadované místo (viz Obrázek 25). 

Pro přepravu se nejčastěji využívá podtlaku nebo vakua. U těchto systémů 

je důležité umístění filtru před odsávacím zařízením, který zadržuje nečistoty 

a prodlužuje životnost odsávacího zařízení. [22] 
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Obrázek 24 – Schéma a zapojení podtlakového systému [22] 

 

Obrázek 25 – Ukázka využití podtlakového systému z otevřeného úložiště[22] 

Rizika spojená s pneumatickou dopravou 

Nejvíce rozšířená je nízkotlaká pneumatická doprava, ať již v podtlaku, nebo 

přetlaku. Podtlak nebo přetlak se vytváří převážně ventilátory, u podtlakových systému 

se využívají vývěvy. Nevýhodou nízkotlakého pneumatického systému je ta skutečnost, 

že koncentrace disperzní směsi se vzduchem se pohybuje v mezích výbušnosti, a to jak 

během plného provozu, tak při přechodových stavech. Z uvedeného důvodu při výskytu 

dostatečně silného iniciačního zdroje v potrubní přepravní trati, může dojít k výbuchu 

a destrukci dopravního systému popřípadě přenesení výbuchu do dalších částí technologií. 

U přetlakových dopravních systémů vzniká riziko iniciace přepravované 

prachovzdušné směsi v důsledku přítomnosti ventilátoru. Při vniknutí cizího předmětu 

nebo rozměrnějších částí přepravovaného materiálu, může docházet při styku těchto 
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materiálů s rotujícími díly ventilátoru k jiskření, zvýšení tření a nárůstu teploty na hodnotu 

vyšší než je teplota vznícení prachu. Toto vše pak vede bezprostředně ve ventilátoru nebo 

v potrubním úseku za ventilátorem ke vzniku iniciačních zdrojů. 

Z tohoto pohledu se jeví přetlaková nízkotlaká pneumatická doprava nebezpečnější 

než podtlaková, u které se ventilátor (vývěva) nachází až na straně čistého vzduchu, 

tj. za filtrem nebo odlučovačem. 

U pneumatických celků se rovněž vytvářejí předpoklady pro tvorbu 

elektrostatických nábojů, obzvláště u látek, které mají vysoký elektrický povrchový odpor. 

Při pohybu částic prachů nebo granulí a třením o vnitřní stěny potrubního systému se nabíjí 

jak částice prachu, tak i potrubní systém. Je proto třeba potrubní soustavu řádně uzemnit, 

jakož i provést důsledně veškerá opatření na eliminaci vzniku elektrostatických výbojů. 

Z uvedených důvodů je nezbytné věnovat pneumatické přepravě prachů po preventivní 

protivýbuchové stránce značnou pozornost.[4] 

3.2 Technologie sušáren 

Proces sušení je založen na základě předání potřebné energie v podobě tepla 

sušenému materiálu, na základě kterého dochází k odpařování vody případně jiných 

těkavých látek. 

Na základě způsobu dodání energie se sušárny rozděluji na: 

 KONVEKČNÍ; 

 KONTAKTNÍ; 

 RADIAČNÍ; 

 KOMBINOVANÉ. 

Jednotlivé typy sušáren se dále liší způsobem dopravy energie k sušenému 

materiálu a odvodu vlhkosti ze sušeného materiálu. Nejrozšířenějším typem sušáren jsou 

sušárny konvekční, u kterých je energie sušenému materiálu dodávána v podobě tepla 

prostřednictvím proudu vzduchu, který současně slouží také k odvodu vlhkosti. Dalším 

typem sušáren jsou sušárny kontaktní, u kterých je přenos energie zajištěn kontaktem 

sušeného materiálu se zdrojem tepla a uvolněná vlhkost se samovolně odvádí do okolního 

prostředí v podobě par. V případě radiálních a mikrovlnných sušáren je zdroj energie 

přiváděn zvenčí a vlhkost je odváděna do okolního prostředí v podobě par stejně jako 

u sušáren kontaktních. [18] 

Z hlediska pracovního tlaku v sušárně je možné rozdělit sušárny na: 

 ATMOSFÉRICKÉ; 

 VAKUOVÉ. [4] 
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Z hlediska režimu provozování sušáren je možné rozdělit sušárny na: 

 PERIODICKÉ (VSÁDKOVÉ); 

 KONTINUÁLNÍ. 

U periodických sušáren je sušený materiál do sušárny vkládán periodicky 

(tzn., že po určitém čase – potřebném k vysušení materiálu se sušený materiál vymění) 

a sušící plyn proudí kolem sušeného materiálu kontinuálně. Na rozdíl od sušáren 

periodických je při kontinuálním sušení sušený materiál v ustáleném stavu a sušení tedy 

není závislé na čase. 

Sušený materiál se v procesu sušení může vyskytovat v mnoha variantách velikosti 

sušených částí od velmi jemných až po velké předměty. Sušený materiál může do procesu 

sušení vstupovat ve formě past, suspenzí a roztoků, přes práškové materiály, materiály 

ve formě granulí a vloček až po velké kusy v podobě keramických desek a jiných částí. 

Každý materiál proto vyžaduje různé požadavky na způsob sušení. U konvekčních sušáren 

je možný kontakt sušícího plynu s práškovým sušeným materiálem v několika 

provedeních. Jednotlivé způsoby provedení zobrazuje Obrázek 26. [18] 

 

Obrázek 26 – Varianty kontaktu sušeného materiálu se sušícím vzduchem [21] 

a) Proudění sušicího plynu podél povrchu vrstvy sušeného materiálu. 

b) Proudění sušicího plynu skrze vrstvu hrubších částic sušeného materiálu, uloženého 

na sítu. 

c) Částice sušeného materiálu padají do proudu sušicího plynu. 

d) Proces fluidace. Spočívá v oddělení složek směsi (suspenze nebo aerosolu) pomocí 

přiváděného média (plynu nebo kapaliny). Při dosažení jisté rychlosti proudění 

média, tzv. prahu fluidace, dojde k uvedení pevných částic do vznosu a zároveň 

k jejich oddělení od sebe navzájem. Pevné částice nejsou ze zařízení odnášeny, 

nicméně určitý podíl sušeného materiálu ano, ten se však zachytí ve filtru nebo 

cyklónu zařazeném za sušárnou. 

e) Sušicí plyn zároveň suší a transportuje sušený materiál. [18] 

Co se týče sušáren s nepřímým neboli vnějším přívodem energie, nacházíme 

odlišnosti ve způsobu, jakým se materiál stýká s teplosměnnou plochou: 
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a) Materiál je rozprostřený v tenké vrstvě na vodorovném povrchu v podobě desky, 

pásu apod. Může být stacionární, nebo se pohybovat. Povrch je buď vyhřívaný 

elektricky, kondenzující parou nebo horkou vodou. U bezkontaktních ohřevů 

se materiál zahřívá infračerveným nebo mikrovlnným zářením. 

b) Pohyb sušeného materiálu po vyhřívaném povrchu se provádí pomocí míchadla, 

šnekového dopravníku a jiných. 

c) Pohyb sušeného materiálu po vyhřívaném povrchu, uloženého pod určitým úhlem, 

pomocí tíže. [18] 

Rizika spojená s procesem sušení 

Nebezpečí požáru a výbuchu sušáren závisí na vlastnostech vysušovaného 

materiálu, konstrukci sušáren, umístění zařízení pro ohřev, způsobu přívodu tepla, 

teplotním režimům apod. Za normálních provozních podmínek v sušárnách nehrozí 

nebezpečí vzniku požáru, ať vznícením sušeného materiálu nebo vznikem výbušné 

koncentrace. Nebezpečné situace však mohou vznikat při nedodržení režimu 

a při poruchách. 

Koncentrace par rozpouštědla ve vzduchu vzrůstá: 

 Zvýšením intenzity odpařování (při přetížení sušárny vysušovaným materiálem, 

při sušení materiálů se zvýšeným obsahem rozpouštědla). 

 Snížením intervalu výměny vzduchu (snížení výkonu ventilátoru, zvýšením odporu 

vedení zanesením filtrů, ohřívačů atd. nebo zastavením ventilátoru). 

 Zvýšením teploty v sušárně. 

Z těchto důvodů je nutno stanovit mezní teplotní režim a ventilačním systémem 

zajistit nevýbušnou koncentraci par v sušárně. 

Pro bezpečný provoz sušáren je třeba zajistit plynulý chod dopravníků i ventilátorů 

a rovněž kontrolovat dodržování teplotního režimu. Při zastavení ventilátoru odpojit sytém 

ohřevu a přerušit přívod vysoušeného materiálu. Rovněž je nutné kontrolovat koncentraci 

par v sušárně, např. stabilními analyzátory. 

Při sušení rozmělněných a práškových materiálů se může vytvořit výbušná 

koncentrace směsi prachu se vzduchem při úletu většího množství prachu, rozvířením 

rozmělněného materiálu nebo usazeného prachu, jehož množství je velmi obtížné určit 

nebo není vůbec možno hodnotit. Je-li toto nebezpečí značné (snadno se dosahuje nebo 

překračuje dolní mez výbušnosti), provádí se sušení v prostředí inertního plynu. Usazený 

prach je potřeba pravidelně odstraňovat. 

Z iniciačních zdrojů (společných pro všechny typy sušáren) je třeba upozornit 

především na přehřívání a vznícení vysušovaných materiálů a jejich úletů a na jiskry 

vznikající úderem a třením. 
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V kontinuálních sušárnách může dojít ke vznícení hořlavého vysušovaného 

materiálu při zastavení dopravního zařízení, čímž dojde k delšímu působení tepelného 

zdroje na materiál. Proto se sušárny vybavují automatickým odpojením ohřívačů 

při snížení rychlosti pohybu nebo zastavení dopravních prostředků. Úlety (tzv. odpady) 

materiálů usazené v komoře a odtazích sušáren se mohou vznítit při delším působení 

normálního teplotního režimu, popřípadě při zvýšení teploty. Sušárny je nutné z těchto 

důvodů pravidelně čistit a vybavit automatickými regulátory teploty. Z výše uvedených 

důvodů je často používáno vytápění parou, které vylučuje místní přehřívání. Proti vzniku 

mechanické jiskry musí být instalovány ventilátory v nevýbušném provedení 

a z nejiskřivých materiálů. Sušárny se obvykle instalují po obvodu místností (u vnějších 

stěn) a oddělují se od ostatních prostoru požárně dělícími konstrukcemi. Mají mít vlastní 

ventilační systém, nespojený s provozní ventilací. [4] 

3.3 Teorie výbuchu prachu a ovlivňující faktory 

Požár, je definovaný jako hoření, které se nekontrolovatelně šíří v čase a prostoru. 

Požár může nastat jen tehdy, jsou-li splněny látkové podmínky a je-li současně přítomen 

dostatečně silný energetický zdroj, tzv. iniciační zdroj. Látkovými podmínkami jsou 

přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku (většinou se jedná o vzdušný kyslík) 

a inertních plynů a systému okolních látek, které mohou ovlivňovat proces hoření. Požár 

může vzniknout jen v případě, že jsou přítomny všechny tři složky požárního trojúhelníku, 

který znázorňuje Obrázek 27. V případě, že jedna ze složek požárního trojúhelníku chybí, 

k požáru dojít nemůže. 

 

Obrázek 27 – Požární trojúhelník 

Z hlediska makrostruktury lze od hoření odlišit výbuch. Výbuch je fyzikálně-

chemický jev, někdy pouze fyzikální jev, spojený s uvolněním energie, v případě 

chemických výbuchů obvykle s uvolněním tepla a světla. Výbuch na rozdíl od prostého 
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hoření se vyznačuje tím, že při něm nedochází k výměně hmoty s okolím nebo je tato 

výměna nedostatečná. Jev výbuchu hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo prachů 

je na rozdíl od hoření mnohem komplikovanější a přináší s sebou do požárního 

trojúhelníku ještě další dva doplňující faktory. Je to smíchání hořlaviny se vzduchem 

v mezích výbušnosti a prostorové omezení této směsi, které doplňují požární trojúhelník 

na výbuchový pentagon, který zobrazuje Obrázek 28. Smísení hořlaviny se vzduchem 

je obzvláště důležité v případě prachovzdušné směsi. [10] 

 

Obrázek 28 – Výbuchový pentagon 

3.4 Mechanizmus hoření prachu 

Aerosoly, které jsou tvořeny dispergovanou pevnou fází, kterou tvoří hořlavý 

prach, mohou vytvářet výbušné koncentrace. Hoření aerosolů se podle mechanizmu šíření 

plamene nejvíce podobá hoření směsi hořlavý plyn – vzduch. Výbuch prachu si lze 

představit následovně. Teplem zápalného zdroje se částečky prachu zahřívají, následuje 

vývin výbušných produktů pyrolýzy, které kolem prachové částečky vytvářejí plynový 

obláček. Když koncentrace plynu v tomto obláčku dosáhne dolní meze výbušnosti, dochází 

k jeho vznícení. Tepelný impuls se od hořící částečky předává zářením a vedením 

nehořícím částečkám, které se vznítí a jsou zápalným zdrojem pro další prachové částečky. 

Protože ohřev a vývin plynných produktů potřebují určitý čas – vznícení plynovzdušné 

směsi probíhá se zpožděním, hraje podstatnou roli jak teplota zápalného zdroje, tak doba 

jeho působení. Tento mechanizmus neplatí obecně, protože existují prachy, které 

neuvolňují plyny ani páry. [8] 
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Při zážehu a hoření disperzních systémů dochází ke složitým fyzikálním 

a chemickým pochodů v mikrostruktuře systému. Při tom značný význam mají transportní 

pochody, zejména difuze okysličující látky do reakčního pásma. 

Hoření tuhých částeček ve vzduchu nebo v kyslíku může probíhat buď v plynné 

fázi, nebo na povrchu pevné fáze. 

Hoření v plynné fázi se podobá hoření plynných směsí. V prvých fázích dochází 

k vypařování pevné fáze nebo ke vzniku plynných zplodin a plamen vzniká v malé 

vzdálenosti od povrchu pevné částečky. Povrch částeček se zahřívá a nastává další 

zplyňování pevné fáze. To může nastat buď sublimací látky, nebo roztavením látky 

a vypařením kapalné fáze. U některých látek probíhá chemická destrukce pevné fáze 

a vznikají plynné produkty, které pak reagují s okysličujícím médiem. Rozhodující reakcí, 

při které se uvolňuje převážné množství tepla, je hoření zplodin v plynné fázi. Vzniklé páry 

nebo zplodiny rozkladu, eventuálně částečně oxidované produkty postupují směrem 

od povrhu částečky a postupně se mísí s kyslíkem, který do nich difunduje z okolní 

atmosféry. Po dosažení vhodné koncentrace a teploty dochází k prudké reakci a vytváří 

se reakční pásmo – plamen. Hoření probíhá v tomto případě difúzním způsobem a podobá 

se hoření kapalin. 

Hoření tuhých látek může ovšem probíhat také heterogenní reakci v tuhé fázi. 

Hoření v tuhé fázi v tomto případě nastává, jestliže se již při reakci kyslíku s tuhou fází 

uvolňuje dostatečné množství tepla. Hoření tuhé fáze probíhá většinou povrchovou reakcí. 

Vzniklé zplodiny hoření jsou obvykle plynné a pohybují se směrem od povrchu pevné 

fáze. Současně proti směru pohybu zplodin hoření, difunduje k povrchu pevné částečky 

kyslík. Přitom mohou i v plynné fázi probíhat sekundární reakce. Například při hoření 

uhlíku může vznikat při povrchové reakci s kyslíkem oxid uhličitý a malé množství oxidu 

uhelnatého, který pak v plynné fázi dále oxiduje na oxid uhličitý. Mechanizmus oxidace 

uhlíkových částic však může být mnohem složitější a bylo navrženo několik schémat 

oxidace, které znázorňuje Obrázek 29. [23] 

 

Obrázek 29 – Různá schémata oxidace částeček uhlíku [23] 
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Hoření kovových prachů dispergovaných ve vzduchu má své specifické zvláštnosti 

ve srovnání s ostatními typickými hořlavinami, a to proto, že oxidy kovu mají často 

vysokou teplotu tání a varu. Například částečky hliníku se při hoření disperze taví, mění 

tvar na přibližně kulový a pokrývají se vrstvou oxidů. Při dostatečném zahřátí dochází 

k varu kovového hliníku a částečky se trhají, takže vznikají další menší částice a celková 

rychlost výbušné přeměny se urychluje. Proto tzv. „brizance“ prachových disperzí hliníku 

(dp/dt)max (maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) je mnohem větší než brizance 

homogenní směsi hořlavin se vzduchem (plynných směsí).  

V obecném smyslu může heterogenní hoření probíhat „kineticky“ nebo „difuzně“. 

Při kinetickém hoření je nejpomalejším chemickým pochodem povrchová oxidace tuhé 

fáze vzdušným kyslíkem, který pronikl k povrchu tuhé fáze difuzí. Je-li povrchová reakce 

podstatně pomalejší než difuze, stačí k transportu dostatečného množství kyslíku k povrchu 

prachové částečky jen malý koncentrační spád. Proto při pomalém kinetickém hoření 

prachů je u povrchu částeček koncentrace kyslíku téměř stejná jako koncentrace kyslíku 

ve vzduchu ve větší vzdálenosti od povrchu částečky. 

Rychlost chemické reakce je malá při nízké teplotě, a proto kinetické hoření 

probíhá především v těch případech, kdy je povrchová teplota částečky prachu poměrně 

nízká. Rychlost heterogenní reakce stoupá s teplotou exponenciálně a stejně stoupá 

s teplotou i rychlost kinetického hoření. Rychlost povrchové reakce a tím i rychlost hoření, 

pokud probíhá v kinetické oblasti, znázorňuje Obrázek 30. 

 

Obrázek 30 – Závislost rychlosti difuzního a kinetického hoření na teplotě [23] 

Při čistě difuzním hoření je rychlost povrchové reakce tak vysoká, že prakticky 

veškerý kyslík, který pronikne k povrchu částečky, velmi rychle reaguje. Proto je 

koncentrace kyslíku v bezprostřední blízkosti povrchu částečky prakticky nulová a 

maximální gradient koncentrace zabezpečuje i rychlý transport kyslíku k povrchu částečky. 
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Rychlost difuzního hoření určuje množství kyslíku transportovaného difuzi 

z okolního vzduchu k povrhu hořící tuhé částečky. Toto množství je závislé na gradientu 

koncentrace kyslíku a na difuzním koeficientu. Se změnami teploty povrchu částečky se 

rychlost difuzního hoření mění jen málo. Může však být ovlivněno eventuální změnou 

difuzního koeficientu s teplotou. Předpokládáme-li, že difuzmí koeficient je na teplotě 

nezávislý, je rychlost difuzního hoření na teplotě též prakticky nezávislá viz Obrázek 30, 

křivka 2. Ve skutečnosti však difuzní koeficient s teplotou roste, takže i při difuzním 

hoření stoupá poněkud rychlost hoření se stoupající teplotou. Rychlost hoření je však 

v tomto případě podstatně pomalejší než při kinetickém hoření. Kinetické hoření převládá 

při nízké povrchové teplotě. Při vysokých teplotách je rychlost heterogenní reakce tak 

vysoká, že o rychlosti hoření rozhoduje rychlost difuze kyslíku k povrchu částečky 

hořlaviny. Mezi těmito krajními případy – kinetickým a difuzním hořením leží oblast, kdy 

o rychlosti hoření rozhoduje jak doba potřebná k difuzi, tak i rychlost reakce na povrchu 

částečky. Koncentrace kyslíku u povrchu prachové částečky je v této přechodové oblasti 

větší než nula, ale menší než v okolní atmosféře. Závislost rychlosti heterogenního hoření 

znázorňuje Obrázek 30 plnou čárou, ve které je přechodná oblast vymezena úsekem mezi 

body A a B. [23] 

3.5 Základní rozdělení výbuchu 

Výbuchy lze rozdělit na dva základní a to na fyzikální výbuch a výbuch chemický. 

3.5.1 Fyzikální výbuch 

Je vyvolán změnou fyzikálního stavu média bez účasti chemické reakce. Nejčastěji 

jsou fyzikální výbuchy spojené s expanzí plynů z prostředí o vyšším tlaku do prostředí 

s nižším tlakem. Tento proces však musí být dostatečně rychlý, aby došlo ke vzniku 

tlakové vlny. Mezi nejčastější příčiny poškození nádob v důsledku fyzikálního výbuchu 

patří především: 

 Zvýšení tlaku zapříčiněné vnějším tepelným zdrojem nebo přeplněním jiného 

tlakového systému. 

 Snížení pevnosti nádoby v důsledku vnějšího mechanického poškození, koroze 

nebo únavou materiálu. [26][24] 

Fyzikální výbuchy můžeme dále dělit na: 

 mechanické výbuchy (vznik přetlaku nebo podtlaku); 

 elektrické výbuchy (přeměnou elektrické energie na tepelnou a mechanickou); 

 jaderné výbuchy (vznikající jako důsledek nukleárních nebo termonukleárních 

reakcí). 
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3.5.2 Chemický výbuch 

Je definován jako rychle probíhající proces hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem 

nebo jiným oxidovadlem, spojený s uvolněním velkého množství zplodin hoření nebo tepla 

za prudkého nárůstu jejich tlaku. Ve většině případů je spojen s oxidací explodujících látek 

nebo se může jednat o samovolný rozpad molekul explodující sloučeniny. 

Rozlišujeme v podstatě tři druhy chemických výbuchů: 

1) TEPELNÝ VÝBUCH - je děj, při kterém dochází z počátku k pomalé chemické 

reakci. Teplota systému se v první fázi pomalu zvyšuje. Se zvyšováním teploty 

roste exponenciálně reakční rychlost. Systém za určitou dobu přejde obvykle 

do prudké explozivní reakce. Takto se může chovat například dusičnan amonný, 

dusičnan močoviny, organické peroxidy a v podstatě všechny látky, jejíž rozklad 

je spojen s uvolněním dostatečného množství energie. 

2) EXPLOZIVNÍ HOŘENÍ - se vyznačuje existenci reakčního pásma, které 

se pohybuje systémem rychlostí několika m.s
-1

 nebo vyšší až rychlostí řádově 

100 m.s
-1

. Rychlost šíření reakčního pásma je však vždy nižší než rychlost zvuku 

v daném prostředí. 

3) DETONACE - je děj, při kterém se úzké reakční pásmo pohybuje systémem 

rychlostí větší než je rychlost zvuku v daném prostředí. Rychlost tohoto pásma 

nazývána detonační rychlostí dosahuje hodnot 900 – 9000 m.s
-1

. Detonace je vždy 

doprovázena vznikem rázové vlny, která se šíří od místa detonace do okolí. 

Všechny tyto typy výbuchu jsou podmíněny možností uvolnění určitého množství 

energie v jednotce objemu výbušného systému. [23][19] 

 

Ad) 1 Tepelný výbuch 

Tepelný výbuch je obvykle samovolná, nežádoucí výbušná přeměna. Zpočátku 

dochází k pomalému samovolnému zahřívání, a to tehdy, jestliže se látka nebo směs látek 

schopných exotermické reakce skladuje nebo zpracovává při takových podmínkách, kdy 

množství vznikajícího tepla z chemických reakcí je větší, než množství tepla ze systému 

odváděné což popisují rovnice (10), (11), (12), (13), podle [23]. 

Matematický model tepelného výbuchu vychází z bilance proměnných veličin: 

𝑞1̇ = 𝑞2 − 𝑞3          (10) 
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kde: 

𝑞1̇ = 𝑚 ∙ 𝐶 ∙ (𝑇 − 𝑇0)         (11) 

m  hmotnost zahřívané látky (kg) 

C   měrné teplo (kJ·kg·K
-1

) 

T   konečná teplota (K) 

T0  počáteční teplota (K) 

𝑞2̇ = 𝑍 ∙ 𝑛 ∙ 𝑄𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸

𝑅∙𝑇
)        (12) 

Z  Arrheniův před exponenciální faktor (s
-1

) 

n  počáteční koncentrace (mol) 

Q  reakční teplo (kJ·mol
-1

) 

E  aktivační energie (kJ·mol
-1

) 

R  molární plynová konstanta (J·K
-1

·mol
-1

) 

T  teplota (K) 

𝑞3̇ =  ∙ 𝑆 ∙ (𝑇 − 𝑇0)         (13) 

  koeficient tepelné vodivosti látky (W·m
−1

·K
−1

) 

S  povrch (m
2
) 

(T-T0)  rozdíl teplot na povrchu systému (K) 

Nejnižší teplota, nad kterou může rychlý rozklad nebo výbuch nastat se nazývá 

kritickou teplotou Tkr. Kritická teplota ovšem nezávisí pouze na druhu látky, jak vyplývá 

z teorie tepelného výbuchu, ale závisí i na rychlosti odvodu tepla ze systému. Proto kritická 

teplota závisí na tvaru a velikosti systému a tedy i na množství tepelně exponované látky. 

Charakter tepelného výbuchu mají též počáteční fáze samovznícení uhlí, uhelného 

prachu, organických pigmentů, zemědělských produktů a jiných látek, zejména těch, které 

mají velký měrný povrch a vysoký bod tání. [23] 

Ad) 2 Explozivní hoření 

Explozivní hoření je výbušná přeměna, při které lineární rychlost šíření reakční 

zóny dosahuje relativně nízkých hodnot a jen v některých případech může činit  

až 100 m.s
-1

. Chemická reakce je iniciována vedením a sáláním tepla z reakční zóny nebo 

difuzi aktivních molekul z reakční zóny do nezreagovaných částí výbušného systému. 

Lineární rychlost explozivního hoření je vždy menší než rychlost zvuku za místních 

podmínek v blízkosti reakční zóny. 
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Explozivní hoření probíhá i u kondenzovaných látek většinou v plynné fázi 

po předchozím vypaření nebo pyrolýze kondenzované fáze. Schématické znázornění 

reakční zóny při explozivním hoření uvádí Obrázek 31. [23] 

 

Obrázek 31 – Struktura reakční zóny při explozivním hoření [23] 

A – Pásmo předehřívání a vypařování nebo pyrolýzy kondenzované fáze: 

 T0 – počáteční teplota (K); 

 TS – teplota povrchu kondenzované fáze (K). 

U plynných systémů se pásmo A nevyskytuje. 

B – Pásmo předehřívání plynné fáze: 

 přípravné pásmo, „temná zóna“;  

 Ti – teplota iniciace plynné fáze (K). 

C – Pásmo svítivého plamene: 

 T1 – konečná teplota zplodin hoření v reakčním pásmu (K). 

D – Pásmo odvodu zplodin explozivního hoření. 

Rychlost explozivního hoření plynných systému závisí na složení směsi plynů. 

Obvykle je rychlost hoření plynných směsí největší v koncentracích o něco vyšších, než je 

koncentrace stechiometrická. Tlak ovlivňuje rychlost explozivního hoření plynných směsí 

různě. Někdy dochází při zvýšení tlaku ke snížení rychlosti hoření (směs metan – vzduch, 
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oxid uhelnatý – vzduch apod.). Rychlost hoření směsí plynných hořlavin s kyslíkem 

je obvykle na tlaku v podstatě nezávislá. Rychlost explozivního hoření se poněkud zvyšuje 

se vzrůstem počáteční teploty plynné směsi. Explozivní hoření kondenzovaných látek 

probíhá obvykle za vyšších tlaků rychleji. Značný vliv na explozivní hoření mají inertní 

látky, které rychlost hoření obvykle snižují. Některé látky však mohou působit katalyticky 

a hoření zrychlovat (například vodní páry ve směsi oxidu uhelnatého s kyslíkem). 

Explozivní hoření, pokud probíhá ve volném prostoru, není doprovázeno v místě 

hoření podstatným zvýšením tlaku. Je-li únik zplodin explozivního hoření do okolí 

omezen, tlak v prostoru hoření rychle stoupá. Dojde-li k explozivnímu hoření v úplně 

uzavřeném prostoru, může výbuchový tlak plynných směsí dosáhnout asi desetinásobku 

počátečního tlaku. Výbuchový tlak při explozivním hoření kondenzovaných látek 

v uzavřeném prostoru je závislý na chemickém složení výbušného systému a na velikosti 

prostoru, ve kterém explozivní hoření probíhá. Obvykle se jedná o tlaky do cca 500 MPa. 

Explozivní hoření může přejít za určitých podmínek do detonace. Pak tlaky 

(respektive detonační tlaky) dosahují podstatně vyšších hodnot i ve volném prostoru. 

U plynných směsí činí efektivní detonační tlaky asi dvacetinásobku původního tlaku 

a u kondenzovaných látek mohou dosahovat desítky tisíc MPa. [23] 

Ad) 3 Detonace 

Detonace je výbušná přeměna, při které dosahuje lineární rychlost výbušné 

přeměny hodnot 900 – 9000 m.s
-1

. Nižší rychlosti než 900 m.s
-1

 nejsou stabilní. To souvisí 

s mechanizmem přenosu energie z reakčního pásma na nezreagovaný systém. V případě 

detonace se výbušná přeměna šíří prostřednictvím rázového stlačení látky detonační vlnou. 

Při rychlostech menších než 900 m.s
-1

 je energie rázové (detonační) vlny již malá 

a nemůže způsobit iniciaci zahřátím výbušného systému adiabatickou kompresí na teplotu 

nutnou pro rozvinutí chemických reakcí. Při detonaci je lineární rychlost šíření detonační 

vlny vždy větší, než je rychlost zvuku za místních podmínek. [23] 

Detonace, probíhá-li za stanovených podmínek, je děj stabilní a reprodukovatelný. 

3.6 Faktory ovlivňující výbušnost hořlavého prachu  

Průběh výbuchu prachovzdušné směsi může být ovlivněn mnoha vlivy. Z tohoto 

důvodu jsou v této kapitole uvedeny jednotlivé vlivy, které mohou ovlivnit výbuchové 

parametry prachovzdušných směsí. 

Vliv počáteční teploty a počátečního tlaku je uveden v kapitole 1.3.1 a 1.3.2. 
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3.6.1 Jemnost prachu 

Jemnosti prachu se udává velikostí prachových zrn. Čím je prach jemnější, tím 

je větší jeho měrný objem (tj. velikost povrchu na jednotku hmotnosti). Změnu velikosti 

měrného objemu v závislosti na velikosti částice znázorňuje Obrázek 32. 

 

Obrázek 32 – Znázornění měrného povrchu [12] 

S rostoucím měrným objemem roste maximální výbuchový tlak a maximální 

rychlost narůstáni výbuchového tlaku (brizance), a klesá iniciační energie, která 

je potřebná k iniciaci prachovzdušné směsi. Vliv jemnosti prachu na maximální výbuchový 

tlak a kubickou konstantu zobrazuje Obrázek 33. Částice o průměru větším než 0,5 mm již 

obecně nereagují výbušně. Stačí však přídavek 5 až 10 hmot. % jemných poddílů prachu 

o střední velikosti zrna cca 0,04 mm a směs se opět stane výbušnou. Přitom je nutné 

si uvědomit, že při manipulaci s prachem vznikají otěrem z větších částic částice menší. 

[19] [5] [11] 

 

Obrázek 33 – Vliv jemnosti prachu na pmax a Kmax [6] 
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3.6.2 Množství rozvířeného prachu 

Tvar výbuchové křivky, a tím také hodnoty výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku, se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi, jak ukazuje Obrázek 34. 

Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového tlaku je dosaženo 

při optimální koncentraci copt. Optimální koncentrace u prachovzdušných směsí 

lze odhadnou dle rovnice (14), podle [11]. 

𝑐𝑜𝑝𝑡 = (2 𝑎ž 3) ∙ 𝑐𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ        (14) 

kde: 

copt  optimální koncentrace (g·m
-3

) 

cstech  stechiometrická koncentrace (g·m
-3

) 

Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt se výbuchový tlak i rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku snižují až k mezím výbušnosti DMV a HMV (Obrázek 34). 

Dolní a horní mez výbušnosti ohraničuje rozsah výbušnosti a mimo tyto meze není možné 

samostatné šíření výbuchu ve směsi. Rozsah nebezpečí je určen dosažením nebezpečné 

koncentrace cneb, která odpovídá 50 - ti % dolní meze výbušnosti. Udržení koncentrace 

nad horní mezí výbušnosti nelze považovat za bezpečnou, protože u prachových částic 

dochází k sedimentaci a opětovnému rozvíření a koncentrace se může měnit. Z těchto 

důvodů se se horní mez výbušností u prachovzdušných směsí nestanovuje. [19] [5] [11] 

 

Obrázek 34 – Výbuchová charakteristika prachovzdušné směsi [11] 
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3.6.3 Koncentrace kyslíku v prostoru 

Koncentrace kyslíku v prostoru ovlivňuje významně horní mez výbušnosti, 

kde je přebytek paliva a nedostatek oxidačního prostředku. Dolní mez výbušnosti 

je ovlivněna jen minimálně z důvodu nedostatku paliva. 

Maximální výbuchové parametry s rostoucí koncentrací kyslíku rostou. Vyšší 

koncentrace kyslíku znamená větší prudkost výbuchu. S klesající koncentrací kyslíku 

klesají i maximální výbuchové parametry až k hranici LOC (limitní obsah kyslíku). 

Pod hranici LOC se stává směs nevýbušnou. Limitní obsah kyslíku záleží jak na samotném 

prachu, tak na plynu, respektive látce, kterou se inertizace provádí. Vliv koncentrace 

kyslíku na maximální výbuchový tlak a na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

v závislosti na koncentraci hnědouhelného prachu zobrazuje Obrázek 35. Hodnoty byly 

stanoveny na výbuchovém autoklávu o objemu 1m
3
 při atmosférickém tlaku a teplotě 

150°C. [19] [5] [12] 

 

Obrázek 35 – Vliv koncentrace kyslíku na maximální výbuchové parametry [30] 
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3.6.4 Vlhkost prachu 

Vlhkost prachu je jedním z faktorů, který ovlivňuje jak mez výbušnosti (Obrázek 

36), tak maximální výbuchové parametry (Obrázek 37). Nejvyšších výbuchových parametrů 

je dosaženo u suchých prachů. Problematika vlhkosti prachu v průmyslové praxi je 

především v tom, že prachy vlivem teploty vysychají. Významné snížení výbušnosti 

nastává až při poměrně vysokém obsahu vody.[19] [5] 

 

Obrázek 36 – Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti uhelného prachu [32] 

 

Obrázek 37 – Vliv vlhkosti na výbuchové parametry černého uhlí [32] 
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3.6.5 Příměsi inertních látek 

Pro potřeby inertizace se používají převážně inertní plyny (dusík, oxid uhličitý, …). 

Obrázek 38 znázorňuje inertizaci směsi hnědouhelného prachu se vzduchem inertním 

plynem oxidem uhličitým. Jako další možnost inertizace je využití inertní tuhé látky 

(vápenec). Významné snížení výbušnosti nastává až při poměrně vysokém obsahu 

inertních příměsí. K dosažení nevýbušnosti je někdy třeba 70 - 80 hmotnostních procent 

příměsí inertních prachů. Ovlivnění výbuchových charakteristik hnědouhelného prachu 

se vzduchem přidáním inertního vápence zobrazuje Obrázek 39. [19] [5] 

 

Obrázek 38 – Inertizace směsi hnědouhelného prachu se vzduchem inertním plynem CO2 [13] 

 

Obrázek 39 – Ovlivnění výbuchové charakteristiky směsi hnědého uhlí se vzduchem přidáním inertní příměsi 

vápence [13] 



 

46 

3.6.6 Stav pohybu směsi (turbulence) 

Rychlost nárůstu výbuchového tlaku v uzavřeném systému závisí na celkové 

rychlosti hoření výbušné směsi, kde je hodnota (dp/dt)max značně ovlivněna turbulencí 

směsi, kdy je reakční pásmo plamene deformováno a roztříštěno v řadu reagujících pásem 

různě se v prostoru systému pohybujících. V důsledku zvětšení celkové sumární velikosti 

reakčních zón je, i při konstantní reakční rychlosti, respektive při konstantní lineární 

rychlosti šíření plamene v m.s
-1

, celková rychlost výbušné přeměny velká. Proto též 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku nabývá velkých hodnot. Na maximální výbuchové 

tlaky nemá turbulence tak významný vliv jako je tomu u rychlosti nárůstu výbuchového 

tlaku. Výbušná přeměna při turbulenci proběhne podstatně rychleji a v důsledku toho 

se snižují ztráty tepla do stěn systému, a proto experimentálně dosažené tlaky 

při turbulenci jsou jen o něco vyšší než experimentálně dosažené tlaky při relativně 

pomalejší výbušné přeměně směsi, která je v klidu. Vliv turbulence na maximální 

výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku prachovzdušné směsi 

prachu kukuřičného škrobu o vlhkosti 4 % a velikosti částic < 0,074 mm měřené 

v uzavřené kulové nádobě o objemu 0,95 m
3
 uvádí Obrázek 40. [12] 

 

Obrázek 40 – Vliv turbulence na maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

směsi kukuřičného škrobu se vzduchem [12] 

3.6.7 Velikost objemu a tvar nádoby (kubický zákon) 

Kubická nádoba je taková, kdy délka (výška) nádoby je menší než dvojnásobek 

jejího průměru. U kubických nádob platí, že s rostoucím objemem se brizance snižuje. 

Za určitých podmínek (optimální koncentrace výbušné směsi, stejný tvar nádoby, stejný 

stupeň turbulence, stejný druh a stejná energie iniciačního zdroje) můžeme kubickou 

konstantu považovat za technicko – bezpečnostní parametr. Při výbuchu prachovzdušných 

směsí může být dosahováno výbuchového tlaku až 1,3 MPa a rychlosti šíření plamene 

až 500 m.s
-1

. Tyto uvedené parametry neplatí pro potrubí, na které se kubický zákon 

nevztahuje. Maximální výbuchové parametry se v potrubí několikanásobně zvyšují. 
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V podlouhlých nádobách a v potrubích se může rychlost šíření čela plamene zvýšit 

až na detonační rychlost 2000 m.s
-1

 a radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 10 

MPa. [19] [5] 

3.6.8 Uspořádání nádob 

Výbuch v jednotlivé nádobě se chová jinak, než v případě, kdy jsou dvě nádoby 

spojeny potrubím (což se v praxi často vyskytuje). Pokud jsou vzájemně propojeny dvě 

nádoby (nejčastěji propojovacím potrubím), dochází k nárůstu maximálních výbuchových 

parametrů. Výbuch se v první nádobě šíří lineárně přes spojovací potrubí do druhé nádoby. 

V potrubí dochází k nárůstu tlaku před čelem plamene a v druhé nádobě vzniká vlivem 

předkomprimace a turbulence ke zvýšení maximálních výbuchových parametrů. Pokud má 

druhá nádoba objem menší než nádoba první dochází k velkému nárůstu výbuchových 

parametrů a ve většině případů dochází k destrukci zařízení. [19][5] 

3.6.9 Vytvoření hybridní směsi 

Hybridní směs vzniká směsí látek různého skupenství. Ve většině případů se jedná 

o směs tuhé látky (prach) s příměsí hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny. Hybridní 

směs může být také tvořena směsí kapaliny ve formě kapiček s přítomnosti hořlavého 

plynu nebo par dané hořlavé kapaliny. Hybridní směsi se mohou vyskytnout například 

při zvýšení teploty prachu a tím vývinu rozkladných plynů, nebo při vývinu vodíku 

z vlhkých kovových prachů. Většina hybridních směsí ovlivňuje dolní mez výbušnosti 

negativně, tzn., že se dolní mez výbušnosti snižuje (Obrázek 41). Některé příměsi ovlivňují 

také průběh výbuchu, ve většině případů negativně. Hybridní směs se tak stává snadněji 

zápalnou (dochází k prudkému snížení minimální iniciační energie), prudce se snižuje 

optimální koncentrace. Výbuchové parametry se naopak zvyšují a roste jak výbuchový 

tlak, tak rychlost nárůstu výbuchového tlaku, jak uvádí Obrázek 42. [19] [5] 

 

Obrázek 41 – Znázornění zóny výbuchu a bez výbuchu pro hybridní směs niacinu a metanu [17] 
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Obrázek 42 – Vliv přídavku malého množství metanu na maximální výbuchové parametry prachu PVC [3] 

3.6.10 Větrání 

Větrání resp. aspirace je jedna z variant, pomocí které lze dosáhnout odstranění 

výbušné atmosféry z prostoru. U prachů se většinou jedná o odsávání a odlučování 

ve filtračních jednotkách nebo cyklónech. [5] 

3.6.11 Velikost iniciační energie 

Iniciační energie hraje významnou roli. Pokud iniciační zdroje nemá, dostatečnou 

energii nedojde k zapálení výbušné směsi. Pro stanovení výbuchových parametrů 

se standardně pro plyny a páry hořlavých kapalin používá iniciační energie s hodnotou 10 J 

a pro prachovzdušné směsi se používá iniciační energie 10 kJ. Pokud nedojde k iniciaci 

směsi při daných zkušebních podmínkách, nemusí to znamenat, že zkoušená směs není 

výbušná. Při použití vyšší iniciační energie může dojít k zapálení směsi a může 

se dosáhnout vysokých výbuchových parametrů.[5] 

  



 

49 

4 Experimentální část 

4.1 Stanovení výbuchových parametrů 

Pro stanovení výbuchových parametrů se používá řada norem ČSN EN 14034 

konkrétně: 

 ČSN EN 14034-1+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. [34] 

 ČSN EN 14034-2+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

rozvířeného prachu. [35] 

 ČSN EN 14034-3+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu. [36] 

Postupy pro měření výbuchových parametrů dle ČSN EN 14 034 při běžných 

podmínkách jsou uvedeny v příloze B. 

Na základě těchto norem byly zpracovány postupy pro experimentální měření 

výbuchových parametrů na zkušebním zařízení – výbuchový autokláv VA – 250. Jelikož 

se nejedná o normové zařízení (výbuchový autokláv o objemu 1m
3
 nebo výbuchový 

autokláv o objemu 20 l) musely být normové postupy upraveny tak, aby odpovídaly 

zkušebnímu zařízení, jež je na Fakultě bezpečnostního inženýrství k dispozici. Metodika 

měření výbuchových parametrů na výbuchovém autoklávu VA – 250 je uvedena 

ve vložené příloze H. 

4.1.1 Popis zkušebního zařízení 

Experimentální měření výbuchových parametrů prachu bylo provedeno 

na výbuchovém autoklávu VA – 250 o objemu výbuchového prostoru 250 l. Výbuchový 

autokláv umožňuje měření maximálních výbuchových parametrů prachů, plynů a par 

hořlavých kapalin případně jejich kombinací. Dále je možné na výbuchovém autoklávu 

stanovovat meze výbušnosti a limitní obsah kyslíku. Jelikož je autokláv vybaven 

vyhříváním je možné stanovovat všechny uvedené parametry i při zvýšených teplotách. 

Schéma výbuchového autoklávu VA – 250 uvádí Obrázek 43. 

Experimentální měření bylo provedeno s následujícími parametry: 

 Rozviřovací tlak:  20 barů 

 Iniciační zdroj:  chemický iniciátor o celkové energii 10 kJ (2 x 5 kJ) 

 Doba rozvíření:  300 ms 

 Doba zpoždění iniciace: 50 ms 

 Rozviřovací tryska:  tryska se zpětným odrazem 
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Obrázek 43 – Schéma výbuchového autoklávu VA – 250 [20] 

Popis zařízení: 

1. Horní polokoule 

2. Dolní polokoule 

3. Spodní rámová konstrukce 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 

5. Hydraulický píst na otvírání komory 

6. Uzavírací kameny – 12 ks. (zámky) 

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny 

8. Hydraulická jednotka 

9. Motor hydraulické jednotky 

10. Tlakové čidlo 

11. Kontakty pro iniciaci palníku 

12. Elektrody vysokého napětí 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 

14. Pneumatický ventil vývěvy 

15. Krycí síto 

16. Míchadlo 

17. Nastavitelný rozviřovací kužel 

18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

20. Manometr 

21. Elektromagnetický ventil 

22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

25. Elektronika autoklávu 

26. Motor vývěvy 

27. Převodník elektrického signál
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Zkušební postup pro měření výbuchových parametrů prachovzdušných směsí 

při zvýšené počáteční teplotě a změněném počátečním tlaku na zkušebním zařízení  

VA – 250 vychází z požadavků normy ČSN EN 14034 a je uveden ve vložené příloze H, 

kde je uveden návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachovzdušných směsí 

při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250., 

která vznikla v rámci této disertační práce. 
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5 Výsledky měření 

5.1 Testované vzorky 

Pro experimentální měření vlivu počátečního tlaku a počáteční teploty 

na maximální výbuchové parametry byly zvoleny celkem 4 prachové vzorky. Vzorky 

prachu byly voleny tak, aby byly dostupné v dostatečném množství a ve svém původním 

stavu byly použitelné pro experimentální měření. Kritérium pro výběr vzorků byl také 

požadavek norem [34], [35], [36], které definují vzorky, které by měly být použity 

pro ověření alternativních zkušebních zařízení či alternativních postupů. Vzorky by měly 

být vybrány tak, aby byl zastoupen kovový prach, přírodní organický prach, syntetický 

organický prach a prach uhelný. Pro experimentální měření byly tedy zvoleny následující 

prachové vzorky: 

 Černé uhlí (uhelný prach)     Obrázek 44; 

 Toner (syntetický organický prach)    Obrázek 45; 

 Pšeničná hladká mouka (přírodní organický prach)  Obrázek 46; 

 Krmné kvasnice (přírodní organický prach)   Obrázek 47. 

 

 

Obrázek 44 – Černé uhlí   Obrázek 45 – Toner 

 

Obrázek 46 – Pšeničná hladká mouka Obrázek 47 – Krmné kvasnice 
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5.1.1 Stanovení vlhkosti 

Výsledky stanovení vlhkosti testovaných vzorků dle postupu uvedeného v příloze 

A uvádí Tabulka 1. V příloze C jsou uvedeny protokoly z měření pro jednotlivé vzorky. 

Tabulka 1 – Výsledky stanovení vlhkosti testovaných vzorků 

Vzorek 
Měření 

č. 

Vlhkost 

(%MC) 

Výsledná 

vlhkost (%MC) 

Černé uhlí 

1. 0,92 

0,96 ± 0,07 

2. 0,92 

3. 1,04 

4. 0,88 

5. 1,04 

Toner 

1. 0,36 

0,27 ± 0,05 

2. 0,24 

3. 0,24 

4. 0,24 

5. 0,28 

Pšeničná hladká 

mouka 

1. 8,76 

8,78 ± 0,02 

2. 8,82 

3. 8,76 

4. 8,76 

5. 8,79 

Krmné kvasnice 

1. 8,07 

7,78 ± 0,15 

2. 7,72 

3. 7,7 

4. 7,62 

5. 7,8 

5.1.2 Stanovení sypné hmotnosti 

Výsledky stanovení sypné hmotnosti testovaných vzorků dle postupu uvedeného 

v příloze A uvádí Tabulka 2. 

Tabulka 2 – Sypná hustota testovaných vzorků 

Vzorek Sypná hmotnost (kg·m
-3

) 

Černé uhlí 490 ± 20 

Toner 610 ± 20 

Pšeničná hladká mouka 530 ± 20 

Krmné kvasnice 560 ± 20 
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5.1.3 Sítová analýza 

Výsledky sítové analýzy (stanovení střední velikosti zrna) testovaných vzorků dle 

postupu uvedeného v příloze A jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech: 

 Černé uhlí   Tabulka 3 a Obrázek 48; 

 Toner    Tabulka 4 a Obrázek 49; 

 Pšeničná hladká mouka Tabulka 5 a Obrázek 50; 

 Krmné kvasnice  Tabulka 6 a Obrázek 51. 

Tabulka 3 – Sítová analýza – černé uhlí 

Granulometrický 

stav 
P 

Síto [mm] 

Nadsítné 

[hm. %] 

0,04 90,6 

0,045 78,1 

0,063 66,3 

0,075 55,1 

0,090 41,5 

0,106 25,8 

0,125 13,3 

Střední velikost 

zrna [mm] 
0,085 

Obrázek 48 – Sítová analýza – černé uhlí 

Tabulka 4 – Sítová analýza – toner 

Granulometrický 

stav 
P 

Síto [mm] 

Nadsítné 

[hm. %] 

0,025 17,5 

0,032 6,7 

0,040 4,3 

0,045 2,2 

0,063 0,0 

Střední velikost 

zrna [mm] 
< 0,025 

 

Obrázek 49 – Sítová analýza – toner 
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Tabulka 5 – Sítová analýza – pšeničná 

hladká mouka 

Granulometrický 

stav 
P 

Síto [mm] 

Nadsítné 

[hm. %] 

0,063 98,3 

0,075 89,6 

0,106 61,6 

0,125 34,8 

0,150 9,5 

0,212 2,2 

Střední velikost 

zrna [mm] 
0,116 

Obrázek 50 – Sítová analýza – pšeničná hladká mouka 

 

Tabulka 6 – Sítová analýza – krmné 

kvasnice 

Granulometrický 

stav 
P 

Síto [mm] 

Nadsítné 

[hm. %] 

0,063 96,5 

0,075 57,6 

0,106 22,0 

0,125 13,6 

0,150 7,4 

0,250 0,8 

Střední velikost 

zrna [mm] 
0,08 

Obrázek 51 – Sítová analýza – krmné kvasnice 
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5.1.4 Dílčí závěr – fyzikální vlastnosti testovaných vzorků 

Pro experimentální měření vlivu počáteční teploty a počátečního tlaku 

na výbuchové parametry byly zvoleny 4 prachové vzorky. Před samotným 

experimentálním měřením byly provedeny analýzy fyzikálních vlastností těchto 

prachových vzorků, které shrnuje Tabulka 7. 

Tabulka 7 – Fyzikální vlastnosti testovaných vzorků 

Vzorek 
Vlhkost 

(%MC) 

Sypná 

hmotnost 

(kg·m
-3

) 

Střední velikost 

zrna (mm) 

ČERNÉ UHLÍ 

 
 

0,96 ± 0,07 490 ± 20 0,085 

TONER 

 
 

0,27 ± 0,05 610 ± 20 < 0,025 

PŠENIČNÁ HLADKÁ 

MOUKA 

 
 

8,78 ± 0,02 530 ± 20 0,116 

KRMNÉ KVASNICE 

 
 

7,78 ± 0,15 560 ± 20 0,08 

  



 

57 

5.2 Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry 

5.2.1 Černé uhlí 

Tabulka 8 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počáteční teploty 

na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní mez 

výbušnosti černého uhlí. 

Tabulka 8 – Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry černého uhlí 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

20 7,3 83 60 

40 6,8 96 60 

60 6,3 113 60 

80 5,9 133 50 

100 5,6 145 50 

Obrázek 52 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku černého 

uhlí při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C a 100°C. Jak je z křivek závislosti 

výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci vidět s rostoucí teplotou výbuchový tlak 

klesá. 

 

Obrázek 52 – Závislost výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné počáteční teploty 

Obrázek 53 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku černého uhlí při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C 

a 100°C. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

na koncentraci vidět s rostoucí teplotou rychlost nárůstu výbuchového tlaku roste. 
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Obrázek 53 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné 

počáteční teploty 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 54 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

maximální výbuchový tlak černého uhlí klesá. Závislost maximálního výbuchového tlaku 

černého uhlí na počáteční teplotě vyjadřuje rovnice (14). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑡 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,20°𝐶 ∙ [1 − 0,002961 ∙ (𝑡 − 20)]     (14) 

 

Obrázek 54 – Vliv počáteční teploty na maximální výbuchový tlak černého uhlí 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 55 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou roste 

i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí. Závislost maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici 

(15). 
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(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑡
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,20°𝐶
∙ [1 + 0,009898 ∙ (𝑡 − 20)]    (15) 

 

Obrázek 55 – Vliv počáteční teploty na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 56 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

klesá dolní mez výbušnosti černého uhlí. Závislost dolní meze výbušnosti černého uhlí 

na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici (16). 

𝐷𝑀𝑉𝑡 = 𝐷𝑀𝑉 20°𝐶 ∙ [1 − 0,002517 ∙ (𝑡 − 20)]     (16) 

 

Obrázek 56 – Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti černého uhlí 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů černého uhlí 

jsou uvedeny ve vložené příloze D. 
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5.2.2 Toner 

Tabulka 9 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počáteční teploty 

na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní mez 

výbušnosti toneru. 

Tabulka 9 – Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry toneru 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

20 7,7 246 30 

40 6,7 221 30 

60 6,3 212 30 

80 5,8 184 30 

100 5,5 182 30 

Obrázek 57 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku toneru 

při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C a 100°C. Jak je z křivek závislosti 

výbuchového tlaku toneru na koncentraci vidět s rostoucí teplotou výbuchový tlak klesá. 

 

Obrázek 57 – Závislost výbuchového tlaku toneru na koncentraci pro rozdílné počáteční teploty 

Obrázek 58 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku toneru při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C 

a 100°C. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku toneru 

na koncentraci vidět s rostoucí teplotou rychlost nárůstu výbuchového tlaku klesá. 
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Obrázek 58 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku toneru na koncentraci pro rozdílné počáteční 

teploty 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 59 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

maximální výbuchový tlak toneru klesá. Závislost maximálního výbuchového tlaku toneru 

na počáteční teplotě vyjadřuje rovnice (17). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑡 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,20°𝐶 ∙ [1 − 0,003460 ∙ (𝑡 − 20)]     (17) 

 

Obrázek 59 – Vliv počáteční teploty na maximální výbuchový tlak toneru 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 60 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

klesá maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku toneru. Závislost maximální rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku toneru na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici (18). 
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(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑡
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,20°𝐶
∙ [1 − 0,003374 ∙ (𝑡 − 20)]    (18) 

 

Obrázek 60 – Vliv počáteční teploty na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku toneru 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 61 je zřejmé, že se dolní mez výbušnosti 

s rostoucí teplotou nemění a má konstantní hodnotu 30 g·m
-3

. 

 

Obrázek 61 – Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti toneru 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů toneru jsou 

uvedeny ve vložené příloze E. 
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5.2.3 Pšeničná hladká mouka 

Tabulka 10 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počáteční 

teploty na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

a dolní mez výbušnosti pšeničné hladké mouky. 

Tabulka 10 – Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry pšeničné hladké mouky 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

20 6,7 73 50 

40 6,4 75 50 

60 5,9 76 50 

80 5,7 79 40 

100 5,3 82 40 

Obrázek 62 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku 

pšeničné hladké mouky při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C a 100°C. Jak je 

z křivek závislosti výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na koncentraci vidět 

s rostoucí teplotou výbuchový tlak klesá. 

 

Obrázek 62 – Závislost výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na koncentraci pro rozdílné počáteční 

teploty 

Obrázek 63 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku pšeničné hladké mouky při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 

60°C, 80°C a 100°C. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

pšeničné hladké mouky na koncentraci vidět s rostoucí teplotou rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku roste. 
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Obrázek 63 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na koncentraci 

pro rozdílné počáteční teploty 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 64 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

maximální výbuchový tlak pšeničné hladké mouky klesá. Závislost maximálního 

výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na počáteční teplotě vyjadřuje rovnice (19). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑡 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,20°𝐶 ∙ [1 − 0,002626 ∙ (𝑡 − 20)]     (19) 

 

Obrázek 64 – Vliv počáteční teploty na výbuchový tlak pšeničné hladké mouky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 65 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou roste 

i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky. Závislost 

maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na počáteční 

teplotě lze vyjádřit rovnici (20). 
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(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑡
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,20°𝐶
∙ [1 + 0,001502 ∙ (𝑡 − 20)]    (20) 

 

Obrázek 65 – Vliv počáteční teploty na rychlost nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 66 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

klesá dolní mez výbušnosti pšeničné hladké mouky. Závislost dolní meze výbušnosti 

pšeničné hladké mouky na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici (21). 

𝐷𝑀𝑉𝑡 = 𝐷𝑀𝑉 20°𝐶 ∙ [1 − 0,003024 ∙ (𝑡 − 20)]     (21) 

 

Obrázek 66 – Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti pšeničné hladké mouky 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů pšeničné hladké 

mouky jsou uvedeny ve vložené příloze F. 
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5.2.4 Krmné kvasnice 

Tabulka 11 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počáteční 

teploty na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

a dolní mez výbušnosti krmných kvasnic. 

Tabulka 11 – Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry krmných kvasnic 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

20 6,5 104 20 

40 6,3 106 20 

60 6 110 20 

80 5,7 113 20 

100 5,4 114 15 

Obrázek 67 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku 

krmných kvasnic při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C a 100°C. Jak je 

z křivek závislosti výbuchového tlaku krmných kvasnic na koncentraci vidět s rostoucí 

teplotou výbuchový tlak klesá. 

 

Obrázek 67 – Závislost výbuchového tlaku krmných kvasnic na koncentraci pro rozdílné počáteční teploty 

Obrázek 68 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku krmných kvasnic při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 

80°C a 100°C. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku krmných 

kvasnic na koncentraci vidět s rostoucí teplotou rychlost nárůstu výbuchového tlaku roste. 
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Obrázek 68 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic na koncentraci pro rozdílné 

počáteční teploty 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 69 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

maximální výbuchový tlak krmných kvasnic klesá. Závislost maximálního výbuchového 

tlaku krmných kvasnic na počáteční teplotě vyjadřuje rovnice (22). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑡 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,20°𝐶 ∙ [1 − 0,002164 ∙ (𝑡 − 20)]     (22) 

 

Obrázek 69 – Vliv počáteční teploty na maximální výbuchový tlak krmných kvasnic 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 70 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou roste 

i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic. Závislost maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic na počáteční teplotě lze vyjádřit 

rovnici (23). 
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(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑡
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,20°𝐶
∙ [1 + 0,001295 ∙ (𝑡 − 20)]    (23) 

 

Obrázek 70 – Vliv počáteční teploty na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 71 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

klesá dolní mez výbušnosti krmných kvasnic. Závislost dolní meze výbušnosti krmných 

kvasnic na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici (24). 

𝐷𝑀𝑉𝑡 = 𝐷𝑀𝑉 20°𝐶 ∙ [1 − 0,002519 ∙ (𝑡 − 20)]     (24) 

 

Obrázek 71 – Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti krmných kvasnic 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů krmných 

kvasnic jsou uvedeny ve vložené příloze G. 
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5.3 Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry 

5.3.1 Černé uhlí 

Tabulka 12 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počátečního 

tlaku na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní 

mez výbušnosti černého uhlí. 

Tabulka 12 – Vliv počátečního tlaku na výbuchové parametry černého uhlí 

Počáteční 

tlak pi 

(bar) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

0,5 3,6 60 50 

0,75 5,5 74 60 

1 7,3 83 60 

1,25 9 147 70 

1,5 10,7 172 90 

Obrázek 72 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku černého 

uhlí při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak je z křivek závislosti 

výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste 

i výbuchový tlak, naopak s klesajícím počátečním tlakem výbuchový tlak klesá a dochází 

k uzavírání výbuchových charakteristik. 

 

Obrázek 72 – Závislost výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné počáteční tlaky 

Obrázek 73 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku černého uhlí při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 

1,5 baru. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 
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na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste i rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku, naopak s klesajícím počátečním tlakem rychlost nárůstu výbuchového tlaku klesá 

a dochází k uzavírání výbuchových charakteristik. 

 

Obrázek 73 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné 

počáteční tlaky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 74 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální výbuchový tlak černého uhlí. Závislost maximálního výbuchového tlaku 

černého uhlí na počátečním tlaku vyjadřuje rovnice (25). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,980226 ∙ (𝑝 − 1)]     (25) 

 

Obrázek 74 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak černého uhlí 
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Z grafu, který zobrazuje Obrázek 75 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí. Závislost maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici 

(26). 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑝
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟
∙ [1 + 1,097643 ∙ (𝑝 − 1)]    (26) 

 

Obrázek 75 – Vliv počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 76 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste dolní mez výbušnosti černého uhlí. Závislost dolní meze výbušnosti černého uhlí 

na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici (27). 

𝐷𝑀𝑉𝑝 = 𝐷𝑀𝑉 1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,444444 ∙ (𝑝 − 1)]     (27) 
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Obrázek 76 – Vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti černého uhlí 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů černého uhlí 

jsou uvedeny ve vložené příloze D. 

5.3.2 Toner 

Tabulka 13 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počátečního 

tlaku na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní 

mez výbušnosti toneru. 

Tabulka 13 – Vliv počátečního tlaku na výbuchové parametry toneru 

Počáteční 

tlak pi 

(bar) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

0,5 3,8 119 20 

0,75 5,6 172 30 

1 7,7 246 30 

1,25 9,1 255 40 

1,5 10,6 312 60 

Obrázek 77 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku toneru 

při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak je z křivek závislosti výbuchového 

tlaku toneru na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste i výbuchový tlak, 

naopak s klesajícím počátečním tlakem výbuchový tlak klesá. 

y = 36x + 30 

R² = 0,8804 
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Obrázek 77 – Závislost výbuchového tlaku toneru na koncentraci pro rozdílné počáteční tlaky 

Obrázek 78 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku toneru při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak 

je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku toneru na koncentraci vidět 

s rostoucí počátečním tlakem roste i rychlost nárůstu výbuchového tlaku, naopak 

s klesajícím počátečním tlakem rychlost nárůstu výbuchového tlaku klesá. 

 

Obrázek 78 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku toneru na koncentraci pro rozdílné počáteční 

tlaky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 79 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální výbuchový tlak toneru. Závislost maximálního výbuchového tlaku 

toneru na počátečním tlaku vyjadřuje rovnice (28). 
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𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,923977 ∙ (𝑝 − 1)]     (28) 

 

Obrázek 79 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak toneru 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 80 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku toneru. Závislost maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku toneru na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici (29). 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑝
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟
∙ [1 + 0,823028 ∙ (𝑝 − 1)]    (29) 

 

Obrázek 80 – Vliv počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku toneru 

y = 6,84x + 0,52 

R² = 0,9942 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

M
a

x
im

á
ln

í 
v

ý
b

u
ch

o
v

ý
 t

la
k

 p
m

a
x
 (

b
a

r)
 

Počáteční tlak pi (bar) 

y = 187,6x + 33,2 

R² = 0,9619 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

M
a

x
im

á
ln

í 
ry

ch
lo

st
 n

á
rů

st
u

 

v
ý

b
u

ch
o

v
éh

o
 t

la
k

u
 (

d
p

/d
t)

m
a
x
 (

b
a

r.
s-1

) 

Počáteční tlak pi (bar) 



 

75 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 81 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste dolní mez výbušnosti toneru. Závislost dolní meze výbušnosti toneru na počátečním 

tlaku lze vyjádřit rovnici (30). 

𝐷𝑀𝑉𝑝 = 𝐷𝑀𝑉 1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 1,2 ∙ (𝑝 − 1)]      (30) 

 

Obrázek 81 – Vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti toneru 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů toneru jsou 

uvedeny ve vložené příloze E. 

5.3.3 Pšeničná hladká mouka 

Tabulka 14 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počátečního 

tlaku na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní 

mez výbušnosti pšeničné hladké mouky. 

Tabulka 14 – Vliv počátečního tlaku na výbuchové parametry pšeničné hladké mouky 

Počáteční 

tlak pi 

(bar) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

0,5 3,5 36 40 

0,75 5,1 60 40 

1 6,7 73 50 

1,25 8,4 86 60 

1,5 10,1 108 80 

Obrázek 82 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku 

pšeničné hladké mouky při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak je z křivek 
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závislosti výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na koncentraci vidět s rostoucí 

počátečním tlakem roste i výbuchový tlak, naopak s klesajícím počátečním tlakem 

výbuchový tlak klesá, až při počátečním tlaku 0,5 baru dochází k uzavření výbuchové 

charakteristiky. 

 

Obrázek 82 – Závislost výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na koncentraci pro rozdílné počáteční 

tlaky 

Obrázek 83 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku toneru při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak 

je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky 

na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste i rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku, naopak s klesajícím počátečním tlakem rychlost nárůstu výbuchového tlaku klesá, 

až při počátečním tlaku 0,5 baru dochází k uzavření výbuchové charakteristiky. 
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Obrázek 83 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na koncentraci 

pro rozdílné počáteční tlaky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 84 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální výbuchový tlak pšeničné hladké mouky. Závislost maximálního 

výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na počátečním tlaku vyjadřuje rovnice (31). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,975758 ∙ (𝑝 − 1)]     (31) 

 

Obrázek 84 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak pšeničné hladké mouky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 85 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky. Závislost 

maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké mouky na počátečním 

tlaku lze vyjádřit rovnici (32). 
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(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑝
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟
∙ [1 + 0,932353 ∙ (𝑝 − 1)]    (32) 

 

Obrázek 85 – Vliv počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku pšeničné hladké 

mouky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 86 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste dolní mez výbušnosti pšeničné hladké mouky. Závislost dolní meze výbušnosti 

černého uhlí na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici (33). 

𝐷𝑀𝑉𝑝 = 𝐷𝑀𝑉 1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,65 ∙ (𝑝 − 1)]      (33) 

 

 

Obrázek 86 – Vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti pšeničné hladké mouky 
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Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů pšeničné hladké 

mouky jsou uvedeny ve vložené příloze F. 

5.3.4 Krmné kvasnice 

Tabulka 15 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počátečního 

tlaku na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní 

mez výbušnosti krmných kvasnic. 

Tabulka 15 – Vliv počátečního tlaku na výbuchové parametry krmných kvasnic 

Počáteční 

tlak pi 

(bar) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

0,5 3,7 60 20 

0,75 5,4 87 20 

1 6,5 104 20 

1,25 8,6 123 30 

1,5 10,1 158 40 

Obrázek 87 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku 

krmných kvasnic při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak je z křivek 

závislosti výbuchového tlaku krmných kvasnic na koncentraci vidět s rostoucí počátečním 

tlakem roste i výbuchový tlak, naopak s klesajícím počátečním tlakem výbuchový tlak 

klesá, až při počátečním tlaku 0,5 baru dochází k uzavření výbuchové charakteristiky. 

 

Obrázek 87 – Závislost výbuchového tlaku krmných kvasnic na koncentraci pro rozdílné počáteční tlaky 

Obrázek 88 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku krmných kvasnic při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 
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1,5 baru. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic 

na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste i rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku, naopak s klesajícím počátečním tlakem rychlost nárůstu výbuchového tlaku klesá, 

až při počátečním tlaku 0,5 baru dochází k uzavření výbuchové charakteristiky. 

 

Obrázek 88 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic na koncentraci pro rozdílné 

počáteční tlaky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 89 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální výbuchový tlak krmných kvasnic. Závislost maximálního výbuchového 

tlaku krmných kvasnic na počátečním tlaku vyjadřuje rovnice (34). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,988125 ∙ (𝑝 − 1)]     (34) 

 

Obrázek 89 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak krmných kvasnic 
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Z grafu, který zobrazuje Obrázek 90 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic. Závislost 

maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic na počátečním tlaku lze 

vyjádřit rovnici (35). 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑝
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟
∙ [1 + 0,853448 ∙ (𝑝 − 1)]    (35) 

 

Obrázek 90 – Vliv počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 91 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste dolní mez výbušnosti krmných kvasnic. Závislost dolní meze výbušnosti krmných 

kvasnic na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici (36). 

𝐷𝑀𝑉𝑝 = 𝐷𝑀𝑉 1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,7 ∙ (𝑝 − 1)]      (36) 
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Obrázek 91 – Vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti krmných kvasnic 

Konkrétní data z experimentálních měření výbuchových parametrů krmných 

kvasnic jsou uvedeny ve vložené příloze G. 

5.3.5 Diskuze výsledků 

Tabulka 16 a Tabulka 17 uvádí srovnání experimentálních výsledků vlivu počáteční 

teploty a počátečního tlaku na výbuchové parametry (označených červenou barvou) 

s hodnotami určenými pomocí rovnic, které byly vytvořeny v rámci této práce a také 

s hodnotami určenými pomocí rovnic získanými rešeršní prací odborné literatury.  
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Tabulka 16 – Srovnání experimentálních výsledků vlivu počátečního tlaku na výbuchové parametry s predikovanými hodnotami 

 

  

Počáteční tlak 

pi (bar) 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

EXPERIMENT 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

ROVNICE LEPÍK 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

KUHNER VA-20 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s-1) 

EXPERIMENT 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s-1) 

ROVNICE LEPÍK 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s-1) 

KUHNER VA-20 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

EXPERIMENT 

Dolní mez 

výbušnosti DMV 

(g·m-3) ROVNICE 

LEPÍK 

ČERNÉ UHLÍ 

0,5 3,6 3,7 3,5 60 37 42 50 47 

0,75 5,5 5,5 5,2 74 60 62 60 53 

1 7,3 7,3 7,3 83 83 83 60 60 

1,25 9 9,1 8,7 147 106 104 70 67 

1,5 10,7 10,9 10,5 172 129 125 90 73 

TONER 

0,5 3,8 4,1 3,8 119 145 123 20 12 

0,75 5,6 5,9 5,7 172 195 185 30 21 

1 7,7 7,7 7,7 246 246 246 30 30 

1,25 9,1 9,5 9,6 255 297 308 40 39 

1,5 10,6 11,3 11,5 312 347 369 60 48 

PŠENIČNÁ HLADKÁ MOUKA 

0,5 3,5 3,4 3,3 36 39 37 40 34 

0,75 5,1 5,1 5 60 56 55 40 42 

1 6,7 6,7 6,7 73 73 73 50 50 

1,25 8,4 8,3 8,3 86 90 91 60 58 

1,5 10,1 10,0 10 108 107 110 80 66 

KRMNÉ KVASNICE 

0,5 3,7 3,5 3,3 60 60 52 20 13 

0,75 5,4 5,0 4,9 87 82 78 20 17 

1 6,5 6,5 6,5 104 104 104 20 20 

1,25 8,6 8,0 8,2 123 126 130 30 24 

1,5 10,1 9,5 9,9 158 148 156 40 27 
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Tabulka 17 – Srovnání experimentálních výsledků vlivu počáteční teploty na výbuchové parametry s predikovanými hodnotami 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

EXPERIMENT 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

ROVNICE 

LEPÍK 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

KUHNER 

VA-20 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

ROVNICE 

GLARNER 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

ROVNICE 

WIEMANN 

Maximální 

rychlost nárůstu 

výbuchového 

tlaku (dp/dt)max 

(bar·s-1) 

EXPERIMENT 

Maximální 

rychlost 

nárůstu 

výbuchového 

tlaku 

(dp/dt)max 

(bar·s-1) 

ROVNICE 

LEPÍK 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

EXPERIMENT 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

ROVNICE 

LEPÍK 

Dolní mez 

výbušnosti DMV 

(g·m-3) 

ROVNICE 

BABRAUSKAS 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

ROVNICE 

HATTWIG 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

ROVNICE 

BARKNECHT 

ČERNÉ UHLÍ 

20 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 83 83 60 60,00 60,00 60,00 60,00 

40 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 96 99 60 56,98 55,38 55,36 56,76 

60 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 113 116 60 53,96 51,31 51,27 53,52 

80 5,9 6,0 6,2 6,2 6,2 133 132 50 50,94 47,71 47,65 50,28 

100 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 145 149 50 47,92 44,49 44,41 47,04 

TONER 

20 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 246 246 30 - 30,00 30,00 30,00 

40 6,7 7,2 7,2 7,3 7,3 221 229 30 - 27,69 27,68 28,38 

60 6,3 6,6 6,8 6,9 6,9 212 213 30 - 25,66 25,64 26,76 

80 5,8 6,1 6,5 6,5 6,5 184 196 30 - 23,86 23,82 25,14 

100 5,5 5,6 6,2 6,2 6,2 182 180 30 - 22,25 22,21 23,52 

PŠENIČNÁ HLADKÁ MOUKA 

20 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 73 73 50 50,00 50,00 50,00 50,00 

40 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 75 75 50 46,98 46,15 43,13 47,30 

60 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 76 77 50 43,95 42,76 42,73 44,60 

80 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 79 80 40 40,93 39,76 39,71 41,90 

100 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 82 82 40 37,90 37,08 37,01 39,20 

KRMNÉ KVASNICE 

20 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 104 104 20 20,00 20,00 20,00 20,00 

40 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 106 107 20 18,99 18,46 18,45 18,92 

60 6 5,9 5,8 5,8 5,8 110 109 20 17,98 17,10 17,09 17,84 

80 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 113 112 20 16,98 15,90 15,88 16,76 

100 5,4 5,4 5,2 5,3 5,2 114 115 15 15,97 14,83 14,80 15,68 
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Vliv počáteční teploty 

Experimentálně získané hodnoty potvrzují, že s rostoucí počáteční teplotou klesá 

výbuchový tlak u všech testovaných prachů (černé uhlí, toner, pšeničná hladká mouka 

a krmné kvasnice). Rychlost nárůstu výbuchové tlaku s rostoucí počáteční teplotou roste 

pro tři testované prachy (černé uhlí, pšeničná hladká mouka a krmné kvasnice). U vzorku 

toneru dochází s rostoucí teplotou k poklesu rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, což 

potvrzuje informace získané rešerší, že u vzorků prachů s vysokou hodnotou rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku dochází s rostoucí teplotou k poklesu. Dolní mez výbušnosti 

s rostoucí teplotou klesá u tří testovaných prachů (černé uhlí, pšeničná hladká mouka 

a krmné kvasnice) u vzorku toneru je hodnota dolní meze výbušnosti konstantní. 

Experimentální výsledky byly porovnány s výpočtovými hodnotami 

od jednotlivých autorů a také s rovnicemi sestavenými dle experimentálních dat v rámci 

této práce. 

Pro výpočet vlivu počáteční teploty na maximální výbuchový tlak byly v rámci 

rešerše nalezeny celkem tři metody, jak vliv počáteční teploty na maximální výbuchový 

tlak odhadnout. V jednom případě se jedná a software od společnosti Kühner AG 

a ve dvou dalších se jedná o rovnice sestavené na základě experimentálních dat 

jednotlivých autorů. Výpočtové hodnoty se od sebe téměř vůbec neliší a jsou v dobré 

shodě s experimentálními daty i hodnotami dle rovnice sestavené na základě 

experimentálního měření této práce. 

Pro výpočet vlivu počáteční teploty na rychlost nárůstu výbuchového tlaku nebyl 

rešerší nalezen žádný dostupný postup, jak početně odhadnout vliv počáteční teploty 

na rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Důvod, že nebyly publikovány žádné výpočetní 

metody, bude pravděpodobně z toho důvodu, že rychlost nárůstu výbuchového tlaku je 

velice komplexní proces a vlivem změny počáteční teploty může docházet jak k nárůstu, 

tak poklesu rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, jak potvrdilo i experimentální měření, 

kdy pro vzorek toneru, který měl nejvyšší hodnotu nárůstu výbuchového tlaku ze všech 

testovaných vzorků, docházelo vlivem rostoucí teploty k poklesu rychlosti na rozdíl 

od zbylých tří vzorků (černé uhlí, pšeničná hladká mouka a krmné kvasnice), kdy 

s rostoucí teplotou rostla i rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 

Pro výpočet vlivu počáteční teploty na dolní mez výbušnosti byly rešerši nalezeny 

celkem tři rovnice, podle kterých lze tento vliv odhadnout. Výsledky získané dle 

jednotlivých rovnic jsou v dobré shodě s experimentálními daty. U vzorku toneru byla 

naměřena dolní mez výbušnosti pro všechny testované počáteční teploty stejná (30 g·m
-3

) 

a tato hodnota odpovídá i vypočteným hodnotám, kdy nejnižší koncentrace dolní meze 

byla odhadnuta na 22,21 g·m
-3

 což i při zvýšení přesnosti měření oproti normě znamená, 

že vzorek toneru by při hodnotě 20 g·m
-3

 již neměl být výbušný.  
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Vliv počátečního tlaku 

Experimentálně získané hodnoty potvrzují, že s rostoucím počátečním tlakem roste 

maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní mez 

výbušnosti u všech testovaných prachů (černé uhlí, toner, pšeničná hladká mouka a krmné 

kvasnice). 

Experimentální výsledky byly porovnány s výpočtovými hodnotami ze software 

od společnosti Kühner AG a také s rovnicemi sestavenými dle experimentálních dat 

v rámci této práce. 

Pro výpočet vlivu počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak byla v rámci 

rešerše nalezena pouze jedna metoda, jak vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový 

tlak odhadnout a to pomocí software od společnosti Kühner AG. Výpočtové hodnoty se 

od sebe téměř vůbec neliší a jsou v dobré shodě s experimentálními daty i hodnotami dle 

rovnice sestavené na základě experimentálního měření této práce. 

Pro výpočet vlivu počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku byla v rámci rešerše nalezena pouze jedna metoda, jak vliv počátečního tlaku 

na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku odhadnout a to pomocí software 

od společnosti Kühner AG. Výpočtové hodnoty v dobré shodě s experimentálními daty 

i hodnotami dle rovnice sestavené na základě experimentálního měření této práce. 

Pro výpočet vlivu počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti nebyla v rámci rešerše 

nalezena žádná metoda, jak vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti odhadnout. 

Pro odhad vlivu počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti lze využít jen rovnice 

sestavené na základě experimentálního měření této práce.  
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6 Přínosy 

6.1 Pro vědu 

Naměření nových a cenných experimentálních dat výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí při nestandardních počátečních podmínkách, které pomohou 

pochopit vliv počáteční teploty a tlaku na výbuchové parametry vybraných prachových 

vzorků. Na základě těchto dat jsou zpracovány numerické predikční modely, které mohou 

být dále využity v dalším vědeckém bádání ovlivnění výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí. 

6.2 Pro obor 

Na základě provedených experimentálních měření a shromáždění dat byl zpracován 

návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachovzdušných směsí při různých 

počátečních podmínkách (teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250. Tato 

metodika může být dále využita jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty Fakulty 

bezpečnostního inženýrství při měření závěrečných prací a také pro měření zakázek 

z průmyslu. 

6.3 Pro praxi 

Na základě vytvořeného výpočetního nástroje, který vychází jak s experimentálních 

dat této práce, tak z odborné literatury bude buď možné odhadnout výbuchové parametry 

prachovzdušných směsí při nestandardních pracovních podmínkách (vliv počáteční teploty 

a počátečního tlaku), nebo využít zpracovanou metodiku stanovení výbuchových 

parametrů prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) 

na výbuchovém autoklávu VA – 250 a získat tak relevantní údaje výbuchových parametrů. 

Snahou je při laboratorních měřeních výbuchových parametrů se co nejvíce přiblížit 

podmínkám, které se vyskytují přímo v praxi a získat tak relevantní údaje výbuchových 

parametrů, které jsou dále využívány při navrhování prvků protivýbuchové ochrany, které 

díky těmto hodnotám mohou být navrženy efektivněji přímo pro podmínky, v kterých 

budou dále používány. 
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7 Závěr 

V rámci této práce bylo provedeno experimentální měření vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry (dolní mez výbušnosti, maximální výbuchový 

tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) prachovzdušných směsí. 

Pro experimentální měření byly zvoleny celkem čtyři prachové vzorky z oblasti uhelných 

prachů (černé uhlí), syntetických organických prachů (toner) a přírodních organických 

prachů (pšeničná hladká mouka a krmné kvasnice). 

Na základě experimentálních výsledků byly zpracovány rovnice pro odhad vlivu 

počáteční teploty a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí. 

Výsledky byly dále porovnány s rovnicemi pro odhad vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry získané z odborné literatury. Na základě 

těchto výsledků byl dále zpracován výpočetní nástroj pro odhad vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí, který je uveden 

ve vložené příloze CH. 

Na základě zkušeností získaných v rámci zpracování této práce a informací 

z odborné literatury byla zpracována metodika stanovení výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) 

na výbuchovém autoklávu VA – 250, která je uvedena ve vložené příloze H. 

Z hlediska praktického využití je znalost výbuchových parametrů ovlivněných 

počáteční teplotou a počátečním tlakem přínosem hlavně pro návrh preventivních 

protivýbuchových opatření v průmyslu. 

Pro zvýšení přínosu pro vědní obor a následně také pro praxi doporučuji pokračovat 

v další práci s dalšími vzorky prachu, které se mohou v průmyslu vyskytovat (např. vzorky 

kovových prachů) a dále navázat na oblast výzkumu ovlivnění výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí kumulativních vlivů (např. zvýšená teplota společně se zvýšeným 

tlakem atd.). 
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8 Summary 

As part of this work has been carried out experimental measurements of the effect 

of the initial temperature and the initial pressure on the explosion parameters (lower 

explosion limit, maximum explosion pressure and maximum rate of explosion pressure 

rise) dust-air mixtures. For experimental measurements were selected four dust samples 

from the area of coal dust (black coal), synthetic organic dusts (toner) and natural organic 

dusts (wheat flour and torula yeast). 

Based on the experimental results were prepared equation for estimation of the 

initial temperature and the initial pressure on the explosion parameters dust-air mixtures. 

The results were then compared with the equations for the estimation of the influence 

of the initial temperature and the initial pressure on the explosion parameters obtained 

from the literature. Based on these results were processed computational tool 

for estimation of the initial temperature and the initial pressure on the explosion parameters 

dust-air mixture, which is listed in annex CH. 

Based on the experience obtained in the preparation of this work and information 

from the scientific literature was elaborated methodology for establishing the parameters 

of explosive dust-air mixtures at different initial conditions (temperature and pressure) 

on the explosion autoclave VA - 250, which is listed in Annex H. 

In terms of practical use of the knowledge explosion parameters affected by the 

initial temperature and the initial pressure of the benefits mainly for the design 

of explosion prevention measures in the industry. 

To increase the contribution to a science, and consequently also the practice 

recommended further work with additional samples of dust, which can occur in industry 

(e.g. Sample metal powders) and further build on research influencing parameters 

of explosive dust-air mixtures cumulative effects (e.g. elevated temperature together with 

increased pressure etc.). 

  



 

90 

9 Soupis bibliografických citací 

[1] BABRAUSKAS, Vytenis. Ignition handbook: principles and applications to fire 

safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. 

Issaquah, WA: Fire Science Publishers, c2003, viii, 1116 p. ISBN 09-728-1113-3. 

[2] BARTKNECHT, Wolfgang a Mit Beitrn. von Günther 

ZWAHLEN. Explosionsschutz: Grundlagen und Anwendung. Berlin [etc.]: 

Springer, 1993. ISBN 35-405-5464-5. 

[3] BARTKNECHT, Wolfgang. Explosionen: Ablauf und Schutzmassnahmen. New 

York: Springer-Verlag, 1978, x, 264 p. ISBN 0387086757. 

[4] BROUMOVSKÁ, Irena, Jaroslav MIKO, Vladimír ŠTROCH, Jitka 

PETRUŽÁLKOVÁ, Jan NEJEDLÝ, Václav VAŇÁSEK a Bohumil 

NOVOTNÝ. Knižnice požární ochrany: Protipožární a protivýbuchová prevence 

technologických zařízení. svazek 78. Praha: Výzbrojna požární ochrany, podnik 

Svazu Požární ochrany ČSFR, 1990. 

[5] CÁB, Stanislav. Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách 

průmyslových provozů. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2012, 155 s. ISBN 978-80-7385-120-0. 

[6] CESANA, Christoph; SIVEK, Richard. KSEP - Handbuch. Birsfelden, Schweiz : 

Kühner AG, 2009. 56 p. Dostupné z WWW: 

<http://www.kuhner.com/_upl/files/B000_070.pdf>. 

[7] DAHOE, A.E., R.S. CANT a B. SCARLETT. On Decay of Turbulence in the 20-

Litre Explosion Sphere. Flow, Turbulence and Combustion [online]. 2001, vol. 67, 

issue 3, s. 159-184 [cit. 2015-05-18]. DOI: 10.1023/a:1015099110942. 

[8] DAMEC, Jaroslav a Josef HODR. Prašné provozy potravinářského průmyslu v 

požární praxi. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984, 502 s. 

Knižnice požární ochrany. 

[9] DAMEC, Jaroslav a Ladislav ŠIMANDL. Laboratorní praktikum protivýbuchové 

prevence technologických procesů. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-866-3457-4. Dostupné 

z: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/protivybuchova_prevence.pdf 

[10] DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence v potravinářství a zemědělství. 1. vyd. 

V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999, 182 s., [70] s. 

obr. příl. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-

86111-41-5 



 

91 

[11] DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998, 188 s. Spektrum (Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-86111-21-0. 

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

Professional Pub., c2003, xxi, 719 p. ISBN 0-7506-7602-7. 

[13] FONIOK, Rudolf a Jaroslav DAMEC. Stanovení mezí výbušnosti uhelných prachů 

v čisté prachovduchové směsi, ve směsi s metanem a ve směsi s inertním prachem 

s ohledem na volbu trhaviny. Závěrečná zpráva VÚ P 10-125-058-06. VVUÚ 

Ostrava Radvanice 1981 

[14] GLARNER, Th. (1983) Temperatureinfluss auf das Explosions- und Zundverhalten 

brennbarer Staube. Doctorate Thesis No. 7350, ETH, Zurich 

[15] HATTWIG, Martin a Henrikus STEEN. Handbook of explosion prevention and 

protection. Weinheim: Wiley-VCH, c2004, xix, 699 p. ISBN 3527307184. 

[16] HERTZBERG, M., and CASHDOLLAR, K. L. (1988) Prevention of Oil Shale 

Dust Explosions. Proc. Internat. Conf. ‘Oil Shale and Shale Oil’, Beijing, (May) pp. 

575-583. Published by Chemical Industry Press. Beijing, P. R. China 

[17] JIANG, Jiaojun, Yi LIU, Chad V. MASHUGA a M. Sam MANNAN. Validation of 

a new formula for predicting the lower flammability limit of hybrid 

mixtures.Journal of Loss Prevention in the Process Industries [online]. 2015, vol. 

35, s. 52-58 [cit. 2015-05-01]. DOI: 10.1016/j.jlp.2015.03.008. 

[18] JUNEK, Jan. Konstrukční návrh průmyslové sušárny. Brno, 2013. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně. 

[19] KALOUSEK, J: EDICE SPBI SPEKTRUM 4. Základy fyzikální chemie hoření, 

výbuchu a hašení. 2.vyd Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

1999, 203 s. ISBN 80-86111-34-2. 

[20] LEPÍK, Petr. Vliv turbulence na výbuchové parametry. Ostrava, 2011. 82 s. 

Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

[21] MÍKA, Vladimír a Lubomír NEUŽIL. Chemické inženýrství II. Vyd. 2., přeprac. 

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1999, 310 s. ISBN 80-7080-359-2. 

[22] MILLS, D., JONES, M., AGARWAL, V.: Handbook of Pneumatic 

ConveyingEngineering, vyd. Marcel Dekker, New York (USA), 2004, ISBN: 0-

8247-4790-9 

[23] NOVOTNÝ, Milan. Bezpečnostní inženýrství I: výbuchy hořlavých plynů a prachů. 

1. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická, 1988, 101 s 



 

92 

[24] ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P: EDICE SPBI SPEKTRUM 18. Chemie procesů 

hoření. 1.vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999, 85 

s. ISBN 80-86111-39-3. 

[25] PEDERSEN, G. H., and WILKINS, B. A. (1988) Explosibility of Coal Dusts and 

Coal Dustnimestone Mixtures at Elevated Initial Pressures. Report No. 88/02101, 

Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway 

[26] ŠTROCH, Petr. Procesy hoření a výbuchů. Žilina: EDIS, 2010. ISBN 978-80-554-

0187-4. 

[27] ŠTROCH, Petr.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. 

Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3 

[28] WALTHER, C.-D., and SCHACKE, H. (1986) Evaluation of Dust Explosion 

Characteristics at Reduced and Elevated Initial Pressures. (Poster summary), Bayer 

AG, Leverkusen, F. R. Germany 

[29] WIEMANN W.: Untersuchung des Explosionsverhaltens von Methan und 

Kohlenstaub bei hohen Temperaturen und vermindertem Sauerstoffgehalt, 

Abschlu/3bericht, Bergbau- Versuchsstrecke Dortmund-Derne, 3.04.87 

[30] WIEMANN, W. (1984) Einfluss der Temperatur auf Explosionskenngrossen und 

Sauerstoffgrenzkonzentrationen. VDI-Berichte 494 pp. 89-97. VDI-Verlag GmbH, 

Diisseldorf 

[31] WIEMANN, W. (1987) Influence of Temperature and Pressure on the Explosion 

Characteristics of Dust/Air and Dust/Air/Inert Gas Mixtures. In Industrial Dust 

Explosions, ASTM Special Techn. Publ. 958, (eds. K. L. Cashdollar and M. 

Hertzberg) pp. 202-216. ASTM, Philadelphia, USA 

[32] YUAN, Jingjie, Wenyun WEI, Weixing HUANG, Bing DU, Long LIU a Jiahua 

ZHU. Experimental investigations on the roles of moisture in coal dust 

explosion. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers [online]. 2014, 

vol. 45, issue 5, s. 2325-2333 [cit. 2015-05-01]. DOI: 10.1016/j.jtice.2014.05.022. 

Normy: 

[33] ČSN EN 13237. Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení 

a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

[34] ČSN EN 14034-1+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

  



 

93 

[35] ČSN EN 14034-2+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

rozvířeného prachu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2011. 

[36] ČSN EN 14034-3+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

[37] ČSN EN 14034-4+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

[38] ČSN EN 725-9 Speciální technická keramika – Zkušební metody pro keramické 

prášky – Část 9: Stanovení sypné hmotnosti. Praha: Český normalizační institut, 

2006. 

Internetové odkazy: 

[39] BEČÁK, Libor. Výbuch u dětmarovické elektrárny. Moravskoslezský 

deník.cz [online]. 2012 [cit. 2015-05-1]. Dostupné z: 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/detmarovice-elektrarna-

vybuch20120202-8a75.html 

[40] Blesk.cz. V Otrokovicích explodovala teplárna. [online]. 09. 09. 2003, [cit. 2015-

05-01]. Dostupný z WWW: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/18216/v-

otrokovicich-explodovala-teplarna.html. 

[41] CESANA, Christoph a Richard SIWEK. Manual 7.0: 20-l-Apparatus, KSEP 

7.0 [online]. Birsfelden, Switzerland: Kühner AG [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 

http://safety.kuhner.com/tl_files/kuhner/product/safety/PDF/B000_071.pdf 

[42] Imperial_Sugar_Georgia_Two. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: 

http://www.industrialaccidentlawyerblog.com/Imperial_Sugar_Georgia_Two-

thumb-250x166.jpg 

[43] Imperial_Sugary_Refinery. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: 

http://www.nwcep.org/ace-images/imperial_sugary_refinery_web.jpg 

[44] Jahoda, M. Turbulence. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: 

http://www.vscht.cz/uchi/ped/hydroteplo/materialy/turbulence.pdf 

[45] METTLER TOLEDO. Analyzátor vlhkosti: Excellence HS153 [online]. [cit. 2015-

05-09]. Dostupné z: 

http://cs.mt.com/dam/product_organizations/laboratory_weighing/moisture/product

s/firefox/documentation/cs_Czech/HS153_OI_cs_30019605.pdf 

[46] MICHALIČKOVÁ, Iva. Výbuch v truhlárně narušil statiku objektu. HZS 

Libereckého kraje [online]. 30. 3. 2010, [cit. 2011-02-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzslk.cz/56.2393-vybuch-v-truhlarne-narusil-statiku-objektu.html>.] 



 

94 

[47] MITÁČEK, Ivo. Výbuch a požár v mlecích bubnech mlýna v obci Olšina. HZS 

Zlínského kraje [online]. 20. 11. 2007, [cit. 2015-05-01]. Dostupný z WWW: 

http://archiv.hzszlk.eu/aktuality7/0711/354.htm 

[48] POŽÁRY.cz. Milionové škody při výbuchu [online]. 09. 09. 2003, [cit. 2015-05-

01]. Dostupný z WWW: <http://www.pozary.cz/clanek/1492-milionove-skody-pri-

vybuchu/>. 

[49] Refinery_Blastx. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: 

http://images.usatoday.com/Wires2Web/20080306/3701756859_Refinery_Blastx.j

pg 

[50] Statistická ročenka [online]. Praha: MV – generální ředitelství HZS ČR, 1998 - 

2015 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-

rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx 

[51] Sugar Dust Explosion Imperial Sugar. [online]. [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: 

http://www.industrialairsolutions.com/industrial-vacuums/images/imperial-sugar-

dust-explosion.jpg 

[52] U.S. Cemical Safety and Hazard Investigation Board. Investigation Report: SUGAR 

DUST EXPLOSION AND FIRE. In: [online]. 2009 [cit. 2013-12-19]. Dostupné z: 

http://www.csb.gov/assets/1/19/imperial_sugar_report_final_updated.pdf 

[53] VONÁSEK, Vladimír; LUKEŠ, Pavel. Statistická ročenka 2004 [online]. Praha: 

MV–generální ředitelství HZS ČR, 2005 [cit. 2015-05-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.hzscr.cz/soubor/rocenka-2004-pdf.aspx>. 

  



 

95 

10 Seznam příloh 

 Příloha A – Stanovení fyzikálních vlastností vzorků 

 Příloha B – Stanovení výbuchových charakteristik dle ČSN EN 14 034 

 Vložená příloha C – Protokoly z měření vlhkosti 

 Vložená příloha D – Výbuchové parametry – černé uhlí 

 Vložená příloha E – Výbuchové parametry – toner 

 Vložená příloha F – Výbuchové parametry – pšeničná hladká mouka 

 Vložená příloha G – Výbuchové parametry – krmné kvasnice 

 Vložená příloha H – Vložená příloha - Návrh metodiky stanovení výbuchových 

parametrů prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách (teplota 

a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250 

 Vložená příloha CH – Výpočetní nástroj pro odhad vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí 

 



Příloha A – Stanovení fyzikálních vlastností prachových vzorků 

A 1 

 

A 1 Příprava vzorků 

Před samotným měřením je nutná příprava vzorků k měření. Vzorky materiálu 

určené ke stanovení technickobezpečnostních parametrů se před měřením upravují tak, aby 

jejich složení bylo reprezentativní a velikost částic byla vhodná k měření. To se provádí 

sušením, drcením, mletím a tříděním.[9]  

A 1.1 Druhy vzorků 

Hrubý vzorek 

Je vzorek v dodaném stavu. Charakterizuje vlastnosti dodaného prachového 

materiálu. Za jeho správný odběr a označení odpovídá zadavatel případně odběratel 

vzorku. Při přejímce vzorku se zkontroluje jeho řádné označení.[9] 

Laboratorní vzorek 

Připravuje se homogenizací hrubého, mletého nebo roztříděného vzorku. Je určen 

pro zkoušky na jednotlivých přístrojích. V provozním záznamu se uvede způsob přípravy 

laboratorního vzorku. Např.: mletí, třídění na sítě 0,63 mm a homogenizace.[9] 

Granulometrický stav P 

Je to původní dodaný vzorek, z něhož se případně odstraní zřejmě cizorodé částice 

(u sedimentovaných vzorků např. šrouby, kamínky, kousky papíru apod.). Je-li zapotřebí 

zmenšit hmotnost vzorku, provede se kvartace. To znamená, že se celé množství vzorku 

vysype na hromadu do tvaru kužele, který se rovnoměrně stlačí do tvaru kruhové vrstvy. 

Vrstva se rozdělí na čtyři stejné kruhové výseče, z nichž se dvě protilehlé vyloučí. Podle 

potřeby se tato operace opakuje. Jestliže došlo při dopravě vzorku k aglomeraci zrn 

vzorku, vzorek se proseje přes síto s větší velikostí ok, než je velikost největšího zrna. Dále 

se vzorek homogenizuje vhodným způsobem. Svým granulometrickým složením se může 

blížit stavu A, nebo B.[9] 

Granulometrický stav A 

Připravuje se podle potřeby z laboratorního vzorku ve stavu P prosevem přes síto 

o velikosti ok 0,63 mm.[9] 

Granulometrický stav B 

Je to standardní stav laboratorního vzorku. Připravuje se mletím nebo tříděním 

vzorku ve stavu P nebo A. Musí obsahovat min. 90 % zrn menších než 0,063 mm. Vlhkost 

vzorku musí umožňovat jeho efektivní rozvíření. V opačném případě se vzorek musí 

předsoušet.[9] 
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Granulometrický stav C 

Připravuje se ze vzorku ve stavu P nebo A mletím, nebo tříděním v případě, 

že nelze dostupnými postupy získat dostatečné množství vzorku ve stavu B. Pro každý 

granulometrický stav vzorku se provádí stanovení sítového rozboru. Vlhkost vzorku 

se upravuje podle potřeby sušením při teplotě cca 75 °C (uhlí, zemědělské produkty), nebo 

při laboratorní teplotě do dosažení rovnováhy se vzdušnou vlhkostí. Hygroskopické vzorky 

se musí uchovávat tak, aby k nim neměla přístup vzdušná vlhkost. Podle požadavku 

je možné provádět měření vzorku o původní vlhkosti, případně lze vlhkost vzorku upravit 

podle požadavku. Hodnota vlhkosti vzorku se vždy uvádí.[9] 

A 1.2 Homogenizace 

Homogenizace je operace zajišťující stejnorodost vzorku ve všech jeho částech. 

Homogenizovat je nutno všechny typů vzorků, neboť již při odběru, mletí nebo třídění 

vzorku může docházet k částečné separaci zrn podle velikosti. Z tohoto důvodu je nutné 

provádět homogenizaci po každé operaci, při které se mění granulometrické složení 

vzorků.[9] 

Homogenizace se může provádět: 

1. Míchadlem v uzavřené nádobě. 

2. Převalováním v uzavřené válcové nádobě naplněné max. do 1/2 objemu. 

3. Přesypáváním lopatkou. 

4. Protřepáváním v nádobě (malé hmotnosti). 

Mletí vzorků: Provádí se u materiálů, které se v praxi vyskytují sice v kusovém 

nebo jiném hrubozrnném stavu, ale při jejich zpracování vzniká otěrem prach. Účelem 

mletí je získání vyššího podílu jemných částic ve vzorku. Způsob mletí se uvede 

v pracovním záznamu. Typ mlýnu se určí mlecí zkouškou. Třídění vzorků: Provádí 

se u vzorků, které nelze vůbec (termoplasty, pryž) nebo nedostatečně mlet na dostupných 

mlýnech. Také u vzorků, u kterých je žádoucí vyseparovat jemné částice vznikající 

při technologických procesech. Je třeba uvažovat, že při třídění heterogenních směsí může 

dojít k částečné separaci jejich složek.[9] 

Třídění se provádí na sítovém třídiči přes jedno nebo více sít, na kterých se vzorek 

rozdělí na jednotlivé frakce. Množství vzorku se volí takové, aby nedošlo k přetížení síta 

(vzorek obtížně propadává), nebo k jeho poškození. Čím je větší oko síta, tím více vzorku 

se může na něj vložit. Konec prosévání se zkontroluje ručně se stejným sítem o průměru 

200 mm. Doba sítování je obvykle 5-10 minut. Do provozního záznamu se uvede velikost 

oka síta, na kterém bylo třídění provedeno, případně skutečnost, že zjevně došlo k separaci 

částic vzorku o různém složení. Připravený vzorek se důkladně zhomogenizuje, provede 
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se sítový rozbor a označí se jeho granulometrický stav (P, A, B, C). Případně se vyjádří 

slovně (původní, <0,16 mm a podobně).[9]  

A 1.3 Sítový rozbor 

Jedná se o stanovení zrnitosti sítovým rozborem (proséváním vzorku přes síta 

o známé velikosti ok). Ke stanovení zrnitosti se používá vzorek s minimální vlhkostí, která 

ještě nezpůsobuje sdružování zrn a jeho lepení na síta. 

Postup stanovení 

1. Vzorek s vysokým obsahem zrn nad 0,5 mm. 

Odváží se 1 kg vzorku s přesností 5 g, který se ručně prosévá přes síta 1 mm, 1,6 mm, 

2,5 mm, 4 mm a 6,3 mm. 

2. Vzorek s předpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,63 mm. 

Odváží se 100 g vzorku s přesností 0,1 g, který se mírným podtlakem, případě za pomocí 

štětce, prosévá postupně přes síta o velikosti ok 0,040 mm, 0,063 mm, 0,10 mm, 0,16 mm, 

0,25 mm, 0,40 mm 0,63 mm, 1,0 mm a 1,6 mm. 

3. Vzorek s předpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,1 mm. 

Odváží se 10 g vzorku s přesností 0,01 g, který se mírným podtlakem, případě za pomocí 

štětce, prosévá postupně přes síta o velikosti ok 0,04 mm, 0,063 mm, 0,10 mm, 0,16 mm 

a 0,40 mm. 

Výsledek 

Výsledkem je procentuální podíl zrn, která jsou zadrženy na daném a větších sítech 

(nadsítné). Naměřené hodnoty se zapíší do pracovního záznamu s vyznačením střední 

velikosti zrna (velikost zrna, kdy je 50 % nadsítného). 

Přesnost měření: 

 Hrubé vzorky: 0,5 % 

 Střední a jemné vzorky: 0,2 % 

Měřící rozsah: 0,04 mm až 6,3 mm [9] 

Sítovací stroj Retsch AS 200, na kterém byla provedena sítová analýza, uvádí 

Obrázek 92. 
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Obrázek 92 – Sítovací stroj Retsch AS 200 

A 1.4 Stanovení sypné hustoty 

Metodika stanovení sypné hustoty vychází z normy ČSN EN 725-8 a stanovuje se 

hmotnost známého objemu prášku po jeho volném nasypání do odměrného válce. 

Pro stanovení sypné hustoty se používá vzorek s částicemi menšími než 0,063 mm. 

Je možné použití vzorek s jinou zrnitostí, vždy však pouze s uvedením sítové analýzy. 

Pracovní postup 

Zváží se odměrný válec. Do válce se nasype vzorek pod horní rysku odměrného 

válce. Válec se opět zváží. Opatrným setřesením se zarovná povrch prachu a odečte 

se objem. Zkouška se 3x opakuje. 

Definice 

Sypná hustota prachu je jeho hmotnost na jednotku objemu při volném nasypání 

bez setřesení. 

Hodnota sypné hustoty prachu pro jednotlivá měření se určí podle rovnice (1). 

Vypočítaná hodnota sypné hustoty v g·cm
-3

 se převede na kg·m
-3

. Ze tří provedených 

měření se vypočte průměr, který se zaokrouhlí na desítky kg·m
-3

. Nejistota měření je 

20 kg·m
-3

. 
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𝑆. ℎ. =
𝑚1−𝑚0

V
          (1) 

kde: 

m0  hmotnost prázdného odměrného válce (g) 

m1  hmotnost odměrného válce naplněného prachem (g) 

V  objem prachu ve válci (cm
3
) [9] 

A 1.5 Stanovení vlhkosti 

Vlhkost byla stanovena na halogenovém analyzátoru vlhkosti od společnosti 

METTLER TOLEDO konkrétně na typu Mettler Toledo HS 153, který zobrazuje 

Obrázek 93. Přístroj je založen na termogravimetrickém principu. Analyzátor vlhkosti 

na začátku měření stanoví hmotnost vzorku, jenž je pak rychle zahříván halogenovým 

topným modulem a tím se odpařuje vlhkost z analyzovaného vzorku. Analyzátor 

při probíhajícím sušení nepřetržitě měří hmotnost vzorku a zobrazuje snižování vlhkosti. 

Jako konečný výsledek po ukončení analýzy zobrazuje obsah vlhkosti ve vzorku. Podrobný 

návod pro použití přístroje je dostupný v literatuře [45]. 

 

Obrázek 93 – Mettler Toledo HS 153 
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B 1 Iniciační zdroj 

Iniciační zdroj se skládá ze dvou elektricky aktivovaných chemických zapalovačů, 

každý s energií 5 kJ. Energie je jmenovitá kalorimetrická energie, odvozená od hmotnosti 

pyrotechnického prášku v zapalovači. Po aktivaci musí být zapalovače uvolnit hustý mrak 

velmi horkých částic s malým obsahem plynu. Zapalovač se iniciuje elektrickou roznětkou. 

Napájecí obvod pro chemický zapalovač musí být schopen odpálit roznětky do 10 ms. Oba 

chemické zapalovače se umístí do středu výbuchové komory s nasměrováním do opačných 

směrů. 

B 2 Vzorek prachu 

Maximální výbuchový tlak se snižuje se zvyšující se velikosti částic. Maximální 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku se snižuje se zvyšující se velikosti částic. Dolní mez 

výbušnosti rozvířeného prachu se snižuje se snižující se velikostí části. Proto musí být 

u zkoušeného vzorku stanoveno rozložení velikosti a uvedeno v protokolu o zkoušce. 

Maximální výbuchový tlak se snižuje se zvyšujícím se obsahem vlhkosti. 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku se snižuje se zvyšujícím se obsahem 

vlhkosti. Dolní mez výbušnosti rozvířeného prachu se snižuje se snižujícím se obsahem 

vlhkosti. Proto musí být u zkoušeného vzorku stanoven obsah vlhkosti a uveden 

v protokolu o zkoušce. 

Poznámka 1 

Velikost prachových částic může být rozprášením snížena. V případě, že tento účinek může být 

důležitý, může být jeho rozsah stanoven opakovaným velikosti zrn po rozvíření (bez iniciace). 

Poznámka 2 

Může být rovněž vyžadováno hrubé roztřídění podle tvaru („kulový“, „plochý“, „vláknitý“). 

Poznámka 3 

Těkavý obsah prachu může ovlivňovat výbuchové vlastnosti prachu. V takových podmínkách, může 

být nezbytné měřit obsah prchavých látek. 
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B 3 Zkušební postup - stanovení maximálního výbuchového tlaku 

Výbuchové zkoušky s definovanou směsí prachu se vzduchem musí být prováděny 

v souladu s dále uvedeným postupem. 

 Do zásobníku na prach se vloží požadované množství prachu. Zásobník 

se natlakuje na 20 barů. 

 Před zahájením zkoušky se musí změřit a zaznamenat teplota uvnitř komory. 

 Při zahájení rozvířování prachu do komor o objemu 1 m
3
 musí být v komoře 

atmosférický tlak. Musí být měřen a zaznamenáván skutečný tlak v komoře 

o objemu 1 m
3
 při iniciaci (počáteční tlak pi). 

 Pro správné natlakování nesmí objem prachu překročit ¾ objemu zásobníku. Pokud 

toho nelze dosáhnout musí být paralelně použity dva rozviřovací systémy 

se zásobníky po 5,4 dm
3
. 

 Zpoždění mezi zahájením rozviřování prachu a aktivací iniciačního zdroje 

(zpoždění iniciace tv) musí být (0,6 ± 0,01) s. Zaznamenává se časový průběh tlaku. 

Z křivky závislosti tlaku na čase se stanoví výbuchový tlak pex tak, že se vypočte 

aritmetický průměr hodnot naměřených snímači tlaku (viz Obrázek 94 a Obrázek 

95). 

 Je-li rozdíl mezi tlaky naměřenými snímači tlaku větší než 10%, musí být 

zkontrolována přesnost snímačů a měření se musí opakovat. 

 Za vznícení prachu (výbuch prachu) se považuje případ, kdy naměřený přetlak je 

oproti počátečnímu tlaku pi ≥ 0,3 baru [pex ≥ (pi+ 0,3 baru]. 

 Po každé zkoušce musí být komora vyčištěna. 

 Tento postup se opakuje pro řadu koncentrací prachu. Začíná se s koncentrací 

250 g·m
-3

 a pak musí být koncentrace zvyšována v krocích po 250 g·m
-3

 nebo 

snižována v krocích vždy na 50% předchozí koncentrace v řadě, která je uvedená 

dále: 

…; 60; 125; 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500; … g·m
-3

 

 Stanoví se výbuchový tlak pex pro každou koncentraci a výbuchový tlak pex 

se vynáší do grafů v závislosti na koncentraci, až se nalezne maximální hodnota pex. 

 Stanovení musí být provedeno minimálně dvě následujíc koncentrace na obou 

stranách maximální hodnoty. Maximální hodnotou je maximální výbuchový tlak 

pmax (viz Obrázek 95). 

 Pokud tento postup neurčí definitivní maximální hodnotu, musí být zkušební série 

ještě alespoň jednou opakována v rozsahu maximální hodnoty výbuchového tlaku. 

V těchto případech se za maximální hodnotu výbuchového tlaku pmax bere 

aritmetický průměr maximálních hodnot zjištěných v každé zkušební sérii. 
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Obrázek 94  – Rozviřování prachu a křivka časové závislosti tlaku (schematicky)[34] 
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Obrázek 95 – Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax [34] 
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B 4 Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku 

Výbuchové zkoušky s definovanou směsí prachu se vzduchem musí být prováděny 

v souladu s dále uvedeným postupem. 

 Do zásobníku na prach se vloží požadované množství prachu. Zásobník 

se natlakuje na 20 barů. 

 Před zahájením zkoušky se musí změřit a zaznamenat teplota uvnitř komory. 

 Při zahájení rozvířování prachu do komor o objemu 1 m
3
 musí být v komoře 

atmosférický tlak. Musí být měřen a zaznamenáván skutečný tlak v komoře 

o objemu 1 m
3
 při iniciaci (počáteční tlak pi). 

 Pro správné natlakování nesmí objem prachu překročit ¾ objemu zásobníku. Pokud 

toho nelze dosáhnout musí být paralelně použity dva rozviřovací systémy 

se zásobníky po 5,4 dm
3
. 

 Zpoždění mezi zahájením rozviřování prachu a aktivací iniciačního zdroje 

(zpoždění iniciace tv) musí být (0,6 ± 0,01) s. Zaznamenává se časový průběh tlaku. 

Z křivky závislosti tlaku na čase se stanoví výbuchový tlak pex tak, že se vypočte 

aritmetický průměr hodnot naměřených snímači tlaku (viz Obrázek 94 a Obrázek 

95). 

 Je-li rozdíl mezi tlaky naměřenými snímači tlaku větší než 10%, musí být 

zkontrolována přesnost snímačů a měření se musí opakovat. 

 Za vznícení prachu (výbuch prachu) se považuje případ, kdy naměřený přetlak je 

oproti počátečnímu tlaku pi ≥ 0,3 baru [pex ≥ (pi+ 0,3 baru]. 

 Po každé zkoušce musí být komora vyčištěna. 

 Tento postup se opakuje pro řadu koncentrací prachu. Začíná se s koncentrací 

250 g·m
-3

 a pak musí být koncentrace zvyšována v krocích po 250 g·m
-3

 nebo 

snižována v krocích vždy na 50% předchozí koncentrace v řadě, která je uvedená 

dále: 

…; 60; 125; 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500; … g·m
-3

 

 Stanoví se rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex pro každou koncentraci 

a (dp/dt)ex se vynáší do grafu v závislosti na koncentraci, až se nalezne maximální 

hodnota (dp/dt)ex. 

 Stanovení musí být provedeno pro alespoň dvě další sousedící koncentrace na obou 

stranách maximální hodnoty. Touto maximální hodnotou je maximální rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max (viz Obrázek 96). 

 Pokud tento postup neurčí definitivní maximální hodnotu, musí být zkušební série 

ještě alespoň jednou opakována v rozsahu maximální hodnoty rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku. V těchto případech se za maximální hodnotu rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku (dp/dt)max bere aritmetický průměr maximálních hodnot 

zjištěných v každé zkušební sérii. 
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Obrázek 96 – Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max [35] 
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B 5 Stanovení dolní meze výbušnosti 

Výbuchové zkoušky s definovanou směsí prachu se vzduchem musí být prováděny 

v souladu s dále uvedeným postupem. 

 Do zásobníku na prach se vloží požadované množství prachu. Zásobník 

se natlakuje na 20 barů. 

 Před zahájením zkoušky se musí změřit a zaznamenat teplota uvnitř komory. 

 Při zahájení rozvířování prachu do komor o objemu 1 m
3
 musí být v komoře 

atmosférický tlak. Musí být měřen a zaznamenáván skutečný tlak v komoře 

o objemu 1 m
3
 při iniciaci (počáteční tlak pi). 

 Pro správné natlakování nesmí objem prachu překročit ¾ objemu zásobníku. Pokud 

toho nelze dosáhnout musí být paralelně použity dva rozviřovací systémy se 

zásobníky po 5,4 dm
3
. 

 Zpoždění mezi zahájením rozviřování prachu a aktivací iniciačního zdroje 

(zpoždění iniciace tv) musí být (0,6 ± 0,01) s. Zaznamenává se časový průběh tlaku. 

Z křivky závislosti tlaku na čase se stanoví výbuchový tlak pex tak, že se vypočte 

aritmetický průměr hodnot naměřených snímači tlaku (viz Obrázek 94 a Obrázek 

95). 

 Je-li rozdíl mezi tlaky naměřenými snímači tlaku větší než 10%, musí být 

zkontrolována přesnost snímačů a měření se musí opakovat. 

 Za vznícení prachu (výbuch prachu) se považuje případ, kdy naměřený přetlak je 

oproti počátečnímu tlaku pi ≥ 0,3 baru [pex ≥ (pi+ 0,3 baru]. 

 Po každé zkoušce musí být komora vyčištěna. 

 Začíná se koncentrací 500 g·m
-3

 nebo jinou koncentrací, při které dochází 

k výbuchu a pak se zkouška opakuje při snižování koncentrace v krocích vždy 

na 50% předchozí koncentrace, která je uvedena dále: 

…; 1000; 750; 500; 250; 125; 60; … g·m
-3

 

 V případě koncentrací prachu nad 500 g·m
-3

 musí být kroky po 250 g·m
-3

. Tento 

postup se opakuje směrem dolů až na koncentraci, při které nedochází k žádným 

výbuchům. Tato koncentrace se musí brát jako dolní mez výbušnosti. 

Poznámka autora disertační práce: Věta uvedená výše (červeně) je v rozporu s definicí 

dolní meze výbušnosti, která říká, že „Dolní mez výbušnosti je nejnižší koncentrace prachu 

ve směsi se vzduchem, při které dochází k výbuchu“. Podle postupu by měla být za dolní 

mez výbušnosti první koncentrace, při které k výbuchu nedochází na rozdíl od definice, 

kde se za dolní mez výbušnosti považuje první koncentrace, při které k výbuchu dojde. Můj 

osobní názor je, že za dolní mez výbušnosti, by se měla brát první koncentrace, při které 

k výbuchu dojde a to z toho důvodu, že se jedná o mez výbušnosti a ne nevýbušnosti. 
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