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Diplomová  práce  se  zabývá  veličinami  ovlivňující  výbuch.  Především  vlivu 

počátečního přetlaku na výbuchový děj, při aplikacích s odlehčením a testech ve velkých 

objemech.  Nejprve  se  věnuji  popisu  výbuchového  děje  a  vlivy,  které  jej  ovlivňují. 

V následující části  jsou  popsány  nejdůležitější  odlučovače  z hlediska  použití 

protiexplozních klapek. Dále jsou popsány technické parametry klapek a jejich srovnání od 

různých  výrobců.  V experimentální části  se  práce  zabývá  měřením  technicko 

bezpečnostních  parametrů  vybraných  prachů.  Hlavní část  práce  zhodnocuje  normu  na 

zkoušky  protiexplozních  klapek  s ohledem  na  vliv  počátečního  přetlaku  při  zkouškách. 
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Seznam použitých zkratek 

Copt    optimální koncentrace 

DN    diameter nominal 

LEL    dolní mez výbušnosti (lower explosion limit) 

UEL    horní mez výbušnosti (upper explosion limit) 

MIE    minimální iniciační energie (minimal ignition energy) 

VA    výbuchový autokláv 

pmax   maximální výbuchový tlak 

ZPK    zpětná protiexplozní klapka 
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Úvod 

Civilizovaná společnost se pozná podle toho, jak je schopna se postarat o ochranu 

svých  obyvatel.  I  když  tomu  tak  ve  většině  zemí  na  světě  není,  existují  státy,  které  se  o 

zlepšení životních  podmínek  maximálně  snaží.  Není  v lidských  silách zcela vyloučit 

nežádoucí  přírodní  zákonitosti.  Můžeme  se  alespoň  pokusit  zmírnit  jejich  dopady  na 

obyvatelstvo  na  snesitelnou  mez.  Je  nutné  vážit  si  lidského života  a  snažit  se  jej  chránit 

před zbytečnou ztrátou. 

Problematikou,  kterou  se  zabývá  tato  práce,  je  ochrana  lidského  zdraví, života  a 

také  majetku  před  účinky  výbuchu  prachu  v průmyslových  zařízeních  a  objektech. 

Výbuchy prachů v průmyslu mohou dosahovat velmi destruktivních účinků a jsou případy, 

kdy po výbuchu prachu „zmizela“ celá továrna. Dnes se tomuto problému věnuje mnoho 

vědců a firem a snaží se důmyslným technickým řešením tyto výbuchy co nejvíce zmírnit. 

Jedním  z technických řešení  tohoto  problému  je  zabránění  přenosu  výbuchu  prachu  mezi 

jednotlivými zařízeními v továrně. K tomuto účelu se dnes používá, jako jedna z možných 

variant,  technické  zařízení  zvané  protiexplozní  klapka.  Všechna  zařízení  používaná 

v protivýbuchové  ochraně  musí  být  před  použitím  náležitě  odzkoušena  dle  technických 

norem,  které  nám  určují  pravidla  zkoušek.  Až  po  úspěšném  odzkoušení  lze  tato  zařízení 

certifikovat a následně použít v praxi. Je tedy jasné, že lidé, kteří normy tvoří mají velmi 

zodpovědnou  práci.  Pouze  svědomitě  napsaná  norma  s jasnými  pravidly  k odzkoušení 

výrobků určených k protivýbuchové ochraně, může v praxi zaručit používání kvalitních a 

efektivních  zařízení.  V opačném  případě  pak  normy  postrádají  svůj  smysl.  Cílem  této 

práce  je  experimentálně  ověřit  vliv  počátečního  přetlaku  ve  zkušební  nádobě  na  průběh 

zkoušky.  Součástí  ověření  je  také  analýza  normy  na  zkoušení  protiexplozních  klapek  a 

zjištění výbuchových parametrů vybraných vzorků prachu. 

  



2 

Rešerše 

Cílem  této  rešerše  je  průzkum  publikací,  které  se  zabývají  problematikou  průběh 

výbuchů  a  zkušebnictví  v oblasti  výbuchu  prachových  disperzí.  Prioritně  byly  hledány 

publikace  se  zaměřením  na  popis  výbuchového  děje  s ohledem  na  veličiny,  které  jej 

ovlivňují. V další části práce byla rešerše zaměřena na normy souvisejících se zkoušením 

protiexplozních klapek. 

 Pro  účely  rešerše  bylo  prostudováno  přes  30  zdrojů  získaných  na  internetu, 

v knihovně a databázi akademických prací. Z těchto zdrojů byly nakonec vybrány ty, které 

se  nejvíce  shodovaly  s cíli diplomové  práce  a  byly  pro  práci  největším  přínosem.  Zdroje 

byly  vyhledávány  podle  klíčových  slov  nebo  podle  seznamu  použité  literatury 

z akademických  prací  podobného  zaměření.  Nakonec  bylo  vybráno  přibližně  8  publikací 

a 8  norem.  Použité  publikace  jsou  většinou  v českém  jazyce.  Dvě  publikace  jsou 

cizojazyčné.  

Publikace [1], [3], [4] popisují výbuchový děj prašných disperzí. V publikacích se 

dozvíme  fyzikální  zákonitosti,  které  ovlivňují  výbuch  prachu.  Zejména  ovlivnění 

maximálních  výbuchových  parametrů  a  koncentračních  mezí.  Také  se  zabývají  průběhu 

výbuchu  v různých  průmyslových  konstrukcích.  Nakonec řeší  rozdělení  protivýbuchové 

ochrany a její technické řešení v praxi. Všechny tři publikace se vesměs zabývají stejnou 

problematikou s tím, že publikace [3], [4] v mnohém vycházejí z publikace [1], jelikož je 

nejstarší.  Výbuchy  se  zabývá  také  publikace  [8],  která  se  rovněž  také  zabývá  jeho 

průběhem a koresponduje v mnohém s výše uvedenými. Ovšem v této literatuře nalezneme 

pohled  na  výbuchový  děj  spíše  z hlediska  chemie,  kde  mimo  popisu  chemických  reakcí 

nalezneme  také  toxické  vlastnosti  produktů  hoření.  Velké  množství  informací  z hlediska 

technického řešení  prevence  výbuchu  prachů  nalezneme  v publikaci  [7].  Mimo  jiné  v ní 

také  najdeme  podrobný  popis  potlačení  výbuchu  využitím  systému  HRD.  Praktická část 

práce  je  zaměřena  na  oblast  zkušebnictví,  především  na  zkoušky  protiexplozních  klapek. 

Rešerše  této části  je  zaměřena  na  hledání  norem  s tím  spojených.  Normy  [9],  [10]  jsou 

potřebné k určení maximálních výbuchových parametrů prachu. Pomocí norem [11], [12] 

se měří spodní koncentrační mez prachu. Kritéria pro měření minimální iniciační energie 

řeší  norma  [13].  V poslední řadě  norma  [14],  která  se  zabývá  zkouškou  pro  určení 

minimální teploty vznícení prachu v usazeném stavu. Všechny výše uvedené normy jsou 
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potřebné  k odzkoušení  protiexplozních  klapek,  jelikož  norma  [15],  která  slouží  k jejich 

zkoušení se na ně nepřímo odkazuje. 

Z provedené  rešerše  lze  vyvodit, že  výbuchy  prachů  se  v současnosti a v českých 

podmínkách zabývá velmi malý okruh autorů. V jiných částech světa je situace podobná. 

Problematikou  výbuchu  prachu  se  nejvíce  zabývají  autoři  na  evropském  kontinentu  a 

z části také v Americe. Z ostatních kontinentů se mi nepodařilo zajistit žádnou literaturu či 

studie.  
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1. Teorie výbuchu prachových disperzí 

V dnešní  průmyslové  době  se  ve  světě  vyrábí  celá řada  různých  produktů  a  s tím 

souvisí  i  určitá  rizika.  Jedním  z rizik  průmyslové  výroby  je  vznik  jemných  prachů,  které 

mohou  být  výbušné  a  nebezpečné  pro  lidi.  Abychom  mohli  lidi  chránit  před  negativními 

jevy prachů, musíme velmi dobře znát jejich vlastnosti. 

Je nutné si uvědomit, že veškeré prachy obsahující ve své struktuře uhlovodíky jsou 

v rozvířeném  stavu  a  za  určité  koncentrace  výbušné.  Jejich  výbušnost  se  také  odvíjí  od 

velikosti  jednotlivých  zrn  obsažených  v prachu.  Bohužel  prach  je  velmi  nehomogenní 

materiál a sledování jeho vlastností je komplikované. 

1.1. Výbušnost prachu 

Výbuch  považujeme  za  exotermickou  reakci,  která  probíhá  za  velmi  vysoké 

rychlosti.  Výbuch  prachu  si  lze  představit  jako  hoření  velmi  malých částic  pevného 

skupenství.  Reakce  hoření  probíhá  na  povrchu částice  prachu  za  účasti  kyslíku.  Reakce 

probíhá  za  doprovodu  plamene,  který  vzniká  hořením  plynných  produktů,  vzniklých  při 

tepelné degradaci částice prachu. Energie vzniklá spálením částice se přenáší na sousední 

částice v objemu. Reakce se tak šíří všemi směry a vysokou rychlostí. [1] 

Podrobněji tento děj můžeme rozdělit na tři fáze:  

1) Ohřev částic prachu, pyrolýzou se tvoří prchavé podíly  

2) Vznícení a hoření produktů pyrolýzy 

3) Vznícení a hoření zbytků [1] 

Výjimkou  v tomto  ohledu  jsou  výbuchy  kovových  prachů,  jelikož  jejich  bod  varu 

je,  tak  vysoký, že  vytvoření  hořlavých  par  při  iniciaci  je  velmi  nepravděpodobné.  Navíc 

produkty  hoření  po  výbuchu  jsou  velmi  podobné  tvarem  i  velikostí  jednotlivých částic 

shořelému  prachu.  Vzhled  shořelých částic  není  možný,  kdyby  před  spálením  docházelo 

k odpaření. [1] 
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Výbuchem  máme  vlastně  na  mysli  proces  velmi  rychlého  hoření.  Dle  rychlosti 

hoření neboli rychlosti šíření plamene, dělíme hoření na tři základní termíny: 

1) Deflagrační (několik m.s-1) 

2) Výbušné (desítky až sta m.s-1) 

3) Detonační (tisíce m.s-1) [8] 

Hoření  je  charakterizováno  tzv.  trojúhelníkem  hoření,  z něhož  lze  vyčíst  tři 

parametry potřebné k tomu, aby došlo k požáru. Při absenci pouze jediného parametru není 

možné,  aby  požár  započal.  Prvním  parametrem  trojúhelníku  je  hořlavá  látka.  Pomocí 

prvního parametru vysvětlíme zároveň i zbylé dva parametry. Hořlavá látka je látka, která 

při  dodání  potřebné  počáteční  energie,  je  schopna  reagovat  s oxidačními  prostředky  za 

vzniku další energie jako jsou teplo a světlo. Nebo také látka, která je za podmínek požáru 

schopna hořet.[8] Počáteční energie potřebná k zahájení reakce s oxidačními prostředky, je 

znázorněna v trojúhelníku hoření jako iniciační energie. 

 

 

Obrázek 1 - Trojúhelník hoření [20] 

 

Pro výbuch prachu je trojúhelník hoření nedostačující a používá se tzv. pentagram 

výbuchu prachu. První tři parametry jsou stejné jako u trojúhelníku hoření. Další dva jsou 

potřebné k tomu, aby došlo k výbuchu. Je totiž nutné, aby prach byl při iniciaci ve výbušné 

koncentraci. Toho docílíme rozptýlením prachu v uzavřené místnosti. 
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Obrázek 2 - Pentagram výbuchu [20] 

 

Abychom si mohli lépe představit děj výbuchu prachu, znázorňujeme si jej pomocí 

výbuchové  křivky,  která  charakterizuje,  jaké  má  výbuch  tlakové  účinky  v závislosti  na 

čase. Po iniciaci výbušné směsi dochází k velmi rychlému nárůstu teploty. Tento nárůst je 

natolik rychlý, že vzniklé teplo nemá dostatek času, aby bylo odvedeno z místa výbuchu a 

dochází tak k nárůstu tlaku. 

Výbuchová křivka znázorněna na obrázku číslo 3 je rozdělena na 4 úseky pomocí 

písmen ABCD. Bod A znázorňuje na křivce iniciaci výbušné směsi. Úsek mezi body A a B 

nazýváme  tzv.  indukční  doba  periody  a  označujeme  ji  tj,výb.  V tomto  úseku  nedochází 

k nárůstu tlaku a chápeme tento úsek tak, že se výbušná směs připravuje na hoření. V bodě 

B se vlivem zvyšující teploty výbušné směsi zrychluje reakční rychlost a narůstá tlak. Tlak 

narůstá  až  do  bodu  C,  kde  je  rychlost  narůstání  tlaku  za čas  nejvyšší.  Od  bodu  C  sice 

dochází  stále  k nárůstu  tlaku,  ale  rychlost  nárůstu  tlaku  je čím  dál  tím  více  pomalejší 

vlivem  ubývání  reakčních  složek.  Až  nakonec  v bodě  D  je  rychlost  nárůstu  tlaku  za čas 

nulová.  Od  bodu  D  dochází  k poklesu  tlaku  vlivem  klesající  teploty  a  kondenzace  par.  

Z hlediska  praxe  jsou  pro  nás  nejdůležitější  body  C  a  D.  Jedná  se  totiž  o  nejvyšší 

výbuchové parametry dané látky, kde C představuje nejvyšší rychlost nárůstu tlaku za čas 

a D nejvyšší výbuchový tlak. Hodnoty v bodě C a D jsou závislé na koncentraci látky při 

výbuchu.  V případě, že  je  látka  v tzv.  optimální  koncentraci,  tedy  v koncentraci,  ve které 

látka, laicky řečeno nejlépe vybuchuje, jsou tyto hodnoty maximální. [20] 
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Obrázek 3 - Výbuchová křivka [20] 

 

1.1.1. Vliv koncentrace prachu na výbuchové parametry 

Průběh  výbuchového  děje a  s tím  související  tvar  výbuchové  křivky  ovlivňuje 

zejména  koncentrace  látky.  Na  obrázcích  4  a  5 lze  vidět,  jak  se  mění  hodnoty  C  a  D 

z výbuchové  křivky  dle  koncentrace  výbušné  směsi  prachu  se  vzduchem.  Z obrázků  je 

patrné, že  při  optimální  koncentraci  prachu  jsou  výbuchové  parametry  výbušné  směsi 

maximální  a  jsou  označovány  jako  pmax  a  (dp/dt)max.  Nutno  podotknout, že  optimální 

koncentrace  je  pro  každý  druh  prachu  jiná  a  kromě  druhu  prachu  závisí  na  dalších 

parametrech jako jsou velikost zrn prachu, vlhkosti obsažené v prachu a dalších. Například 

pro hnědouhelný multiprach (viz. 4.4) se pohybuje optimální koncentrace okolo 250 – 500 

[g/m3] a u kukuřičného škrobu zase okolo hodnot 750 – 1250 [g/m3]. Často se také používá 

pojem stechiometrická  koncentrace. Jedná  se  o  optimální  koncentraci  určenou  výpočtem. 

Můžeme ji však také nazvat jako teoretická optimální koncentrace. Optimální koncentrace 

v praxi je větší než stechiometrická a to u plynů pouze o něco málo a u prachů je vyšší 2 až 

3 krát. [3] 
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Z obrázků 4 a 5 lze také vyčíst hodnoty koncentrací cmin a cmax. Tyto hodnoty nám 

znázorňují tzv. dolní koncentrační mez a horní koncentrační mez výbuchu. V literaturách 

se  můžeme  také  setkat  s anglickými  zkratkami  LEL  a  UEL,  které  znamenají  lower 

explosion limit a upper explosion limit. Hodnota LEL nám udává minimální koncentraci, 

při  které  je  směs  prachu  s kyslíkem  schopna  vybuchnout.  Při  této  hodnotě  je  ve  směsi 

prach kyslík, tak málo hořlavé látky, že není možno tuto směs iniciovat. Hodnota LEL se 

stanovuje buď experimentálně nebo pomocí termochemických výpočtů. Naopak UEL nám 

udává  nejvyšší  možnou  koncentraci  daného  prachu,  při  které  prach  vybuchne.  Nad  touto 

koncentrací  je  ve  směsi  prach  kyslík  už  tolik  hořlavého  prachu, že  zde  není  místo  pro 

dostatečné množství kyslíku, aby byla směs schopná výbuchu. U prachů se UEL hodnota 

nepoužívá,  protože  jsou  tyto  hodnoty  natolik  vysoké, že  se  v praxi  nevyskytují.  Navíc 

případný  provoz  nad  horní  mezí  výbušnosti  nebude  nikdy  zcela  bezpečný,  jelikož  se  u 

prachu nedá zaručit homogenita a nedá se odstranit vliv sedimentace. [3] 

 

 

Obrázek 4 - Závislost výbuchového tlaku na koncentraci prachu [20] 
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Obrázek 5 - Závislost změny rychlosti tlaku za čas na koncentraci prachu [20] 

 

1.2. Parametry ovlivňující koncentrační meze výbuchu 

Základní  informace  z hlediska  bezpečného  používání  prachu  v oblasti 

protivýbuchové ochrany jsou hodnoty mezí výbušnosti. Tyto hodnoty nejsou konstantní za 

všech okolností a mohou se výrazně měnit. Je třeba tedy při řešení protivýbuchové ochrany 

znát ovlivňující faktory a dávat je do souvislostí. 

1.2.1. Iniciační energie  

S rostoucí  iniciační  energií  se  zvětšuje  rozsah  výbušnosti.  Iniciační  energie 

ovlivňuje  především  horní  mez  výbušnosti.  Na  prachy  s nízkou  hodnotou  spodní meze 

nemá velikost iniciační energie vliv. Výrazné ovlivnění spodní meze nastává až u prachů, 

které mají vysokou hodnotu spodní meze výbušnosti. [1], [3] 

1.2.2. Počáteční tlak v prostoru výbuchu 

Tlak nám ovlivňuje rozsah výbušnosti podobně jako iniciační energie. To znamená, 

že  s rostoucím  tlakem  se  rozsah  výbušnosti  zvětšuje,  a  to  zejména  v oblasti  horní  meze 

výbušnosti, která se posouvá do vyšších hodnot. Dolní mez bývá přetlakem ovlivněna jen 
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velmi  málo.  Naopak  s rostoucím  podtlakem  se  rozsah  výbuchu  zužuje  a  při  určitém 

podtlaku lze docílit toho, že je směs za dané iniciační energie nevýbušná. [1], [3] 

1.2.3. Počáteční teplota 

Při  rostoucí  počáteční  teplotě  se  spodní  mez  snižuje  a  horní  mez  zvětšuje. 

K rozšiřování oblasti výbuchu dochází lineárně, ovšem pro různé druhy prachů jsou různé 

směrnice přímky. [1], [3] 

1.2.4. Vlhkost prachu 

U  prachů  je  vlhkostí  ovlivněna  především  spodní  mez  výbušnosti,  která  se 

s rostoucí  vlhkostí  zvyšuje.  Pokud  dosáhne  vlhkost  v prachu  20–30  hmot.  %,  je  prach 

nevýbušný  dle  typu  prachu.  To  souvisí  také  s tím, že  zhruba  od  10  hmot.  %  vlhkosti  se 

prachy obtížně rozviřují. Závislost LEL na vlhkosti prachu nám znázorňuje obrázek 6. [1], 

[3] 

 

 

Obrázek 6 - Závislost LEL na vlhkosti v uhelném prachu  
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1.2.5. Obsah kyslíku při výbuchu 

Obsah kyslíku výrazně ovlivňuje horní mez výbušnosti, jejíž hodnota se s rostoucím 

obsahem  kyslíku  zvětšuje.  Dolní  mez  obsah  kyslíku  vůbec  neovlivní,  je  to  dáno  tím, že 

kyslík má stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako dusík. [1], [3] 

1.3. Parametry ovlivňující průběh výbuchu 

1.3.1. Velikost prachových částic 

O  vlivu  velikosti  prachových částic  na  průběh  výbuchu  se  vědělo  už  v roce  1878, 

kdy  si  toho  všimli  výzkumníci  u  cukrového  prachu.  Z dalších  pokusů  je  patrné, že  při 

zmenšování  rozměrů  jednotlivých částic  se  významně  zvětšuje  celkový  povrch  reagující 

směsi. Každý povrch má vlastnost absorbovat plyn, který jej obtéká. Z tohoto důvodu mají 

jemné prachy vysokou povrchovou aktivitu a jsou výbušnější a lze je snadněji iniciovat 

než  prachy  hrubší.  Toto  tvrzení  bylo  potvrzeno  i  pokusem,  kde  se  ve  vzduchotěsně 

uzavřeném  mlýnu  mlel  cukr,  tak  dlouho,  až  byl  ve  mlýnu  po  nějaké  době  naměřený 

podtlak.  

Prach není nikdy homogenní.  Ve vzorku prachu se vždy vyskytují částice s různým 

průměr. Proto při popisu velikosti zrna používáme termín střední velikost částic. Máme tím 

na  mysli, že  se  ve  vzorku  vyskytuje  v množství  50  hmot.  %  určitá  velikost  zrna.  Pro 

prachy,  které  jsou  výbušné,  se  uvádí, že  mají  střední  velikost  zrna  menší  než  0,4  mm. 

Prachy se střední velikostí zrna nad 0,4 mm jsou obtížně výbušné nebo nevýbušné. Ovšem 

je nutné mít na paměti, že do prachu, kde je střední velikost zrna větší než 0,4 mm, stačí 

přidat 5–10 hmot. % jemného podílu prachu a prach se stává opět výbušným. Také je třeba 

brát  v potaz, že  prach  vlivem  různé  manipulace,  přenosu  apod.  se  otírá  a  vlivem  tohoto 

tření  se  mohou částice  prachu  zmenšovat  na  nebezpečnou  velikost.  Střední  velikost  zrna 

nám ovlivňuje zejména prudkost výbuchu, tedy rychlost narůstání tlaku za čas. Maximální 

výbuchový tlak ovlivňuje méně. [1], [3] 

1.3.2. Vliv doby iniciace 

Představme  si  prostor,  kde  dojde  k rozvíření  prachu  vnějšími  vlivy,  jako  jsou 

výbuch,  průvan  a  jiné,  a  vytvoří  se  tak  výbušná  koncentrace.  Potom  doba,  kdy  dojde  od 
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rozvíření  k iniciaci,  nám  výrazně  ovlivňuje  rychlost  narůstání  tlaku  za čas.  Naopak 

výbuchový  tlak,  doba  iniciace  ovlivní  daleko  méně.  Jak  už  bylo  zmíněno  dříve,  výbuch 

nám  výrazně  ovlivňuje  koncentrace  prachu  a  ta  se  s časem  mění  vlivem  gravitačních  sil, 

tedy sedimentací prachu. [1], [3] 

1.3.3. Vliv tvaru a objemu nádoby 

Z hlediska výbuchů rozdělujeme nádoby na dva typy: 

• Kubické 

• Podlouhlé 

Kubické  nádoby  jsou  charakterizovány  rovnicí, že  délka  nádoby  je  menší  nebo 

rovna  dvěma  průměrům  nádoby,  tedy 𝑙 ≤ 2 ∙ 𝑑. Pokud  je  délka  větší  než  v uvedené 

podmínce,  jedná  se  o  nádoby  podlouhlé.  Dále  také  můžeme  s jistotou říct, že 

v podlouhlých  nádobách  výbuchy  nedosahují  takových  výbuchových  tlaků  jako 

v nádobách kubických. V podlouhlých nádobách se při výbuchu projevuje směrový účinek 

výbuchu.  Naopak  u  podlouhlých  nádob  se  dosahuje  vyšších  rychlostí šíření čela 

plamene. [3] 

V kubických  nádobách  platí  tzv.  kubický  zákon  (1),  který  platí  jak  pro  plyny,  tak 

pro prachy a jeho výsledkem je tzv. kubická konstanta. [3] 

 Rovnice má tvar: 

'(

') *+,
∙𝑉
.
= 𝐾1)=𝑛𝑒𝑏𝑜	𝐾7     (1) 

kde: 

'(

') *+,
      maximální rychlost nárůstu tlaku za čas [MPa.s-1] nebo [bar.s-1] 

V      objem nádoby [m3] 

KSt     kubická konstanta pro prachy [MPa.m.s-1] nebo [bar.m.s-1] 

KG      kubická konstanta pro plyny [MPa.m.s-1] nebo [bar.m.s-1] 
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Kubický  zákon  nám říká, že  s rostoucím  objemem  nádoby,  nám  klesá  rychlost 

narůstání výbuchové tlaku za čas. Na výbuchový tlak nemá změna velikosti objemu vliv. 

Platnost  kubického  zákona  je  omezena.  Pro  pracho-vzduchové  směsi  musí  mít  objem 

nádoby více než 40 l. Dle Bartknechta je možné zkoušet prachy i v nádobě o objemu 20 l, 

což  je  velikost  zkušebního  autoklávu.  Veličiny  naměřené  na  malém  objemu  a  na  velkém 

objemu jsou vzájmně porovnatelné pomocí korekčních grafů. [3] 

Kubickou  konstantu  lze  brát  za  technicko-bezpečnostní  parametr,  ale  pouze 

v případě, že jsou splněny následující 4 podmínky, musí být: 

• Dodržena optimální koncentraci výbušné směsi 

• Stejný tvar nádoby 

• Stejná turbulence výbušné směsi 

• Stejný druh a velikost iniciační energie 

 

Dle  hodnoty  KSt  rozdělujeme  prachy  na  tři  třídy  dle  jejich  výbušnosti,  tedy 

nebezpečnosti, viz. tabulka 1. 

 

    Tabulka 1 - Rozdělení prachů dle tříd výbušnosti [7] 

Třída 
KST 

[bar.m.s-1] 

Příklady 

Prach pmax [bar] KSt [bar.m.s
-1] 

St 1 0 - 200 
Guma 8,5 138,0 

Káva 9,0 90,0 

St 2 200 - 300 
Polyesterový 

prach 
9,3 237,0 

St 3 Nad 300 
Hliník 11,8 455,0 

Hořčík 11,6 505,0 
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1.3.4. Počáteční tlak 

Průběh  výbuchu  prachu  nám  výrazně  ovlivní  počáteční  přetlak,  při  němž  dojde  k 

iniciaci. Pro prachy nám počáteční přetlak ovlivní maximální výbuchový tlak i maximální 

rychlost  nárůstu  tlaku  za čas. Čím  vyšší  přetlak,  tím  vyšší  výbuchové  parametry.  Navíc 

s rostoucím  přetlakem  lineárně  stoupá  optimální  koncentrace  pro  výbuchové  parametry. 

K tomuto jevu dochází, protože ve stlačeném vzduchu je více kyslíku a je tedy nutné dodat 

větší  množství  prachu,  abychom  dosáhli  optimální  koncentrace.  Nárůst  výbuchových 

parametrů  prachu  v závislosti  na  počátečním  přetlaku  znázorňují  obrázky  7  a  8  níže.  [1], 

[3], [20] 

 

 

Obrázek 7 - vliv přetlaku na výbuchové parametry a optimální koncentraci [20] 
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Obrázek 8 - vliv přetlaku na maximální výbuchový tlak hnědého uhlí [4] 

 

1.3.5. Vliv počáteční teploty 

Jak  lze  vyčíst  z obrázku  9  při  vyšší  teplotě  se  maximální  výbuchový  tlak  snižuje. 

Obecně  vlivem  vyšší  teploty  je  vyšší  reakční  rychlost  a  tím  dochází  k větší  maximální 

rychlosti nárůstu tlaku za čas. Zvýšení teploty do 300 °C má malý vliv na hodnotu KSt a 

pro průmyslovou praxi tedy malý význam. Teplota nám ovlivňuje taktéž velikost energie 

potřebnou k iniciaci prachu. Se zvyšující se teplotou nám klesá minimální iniciační energie 

dané výbušné směsi. [1], [3] 

 

 

Obrázek 9 – vliv teploty na výbuchové parametry prachu černého uhlí [20] 
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1.3.6. Vliv množství kyslíku na výbuchové parametry 

Při  zvyšování  obsahu  kyslíku  v oxidační  atmosféře  dochází  současně  i  k růstu 

maximálních  výbuchových  parametrů.  Naopak  při  snižování  kyslíku  lze  snížit  obsah 

kyslíku na hodnotu, kdy prach nebude schopen výbuchu. Tohoto poznatku můžeme využít 

i jako jedno z proti výbuchových opatřeních. [1], [3] 

1.3.7. Vliv turbulence 

Vliv turbulence je stejný jako v předešlém případě u kyslíku. Čím vyšší tubulence 

dosáhneme, tím vyšší budou výbuchové parametry při výbuchu prachu. I proto je nutné při 

měření maximálních výbuchových parametrů provádět opakované pokusy měření, jelikož 

při  každém  rozvíření  prachu  ve  zkušební  výbuchové  nádobě  dojde  k různě  velkým 

turbulencím a ty nám způsobí někdy velký rozptyl výsledků. [1], [3] 

1.3.8. Vliv iniciační energie 

Pro  výzkumné  účely  se  používá  při  zkouškách  výbuchu  prachu  hodnota  iniciační 

energie rovna 10 kJ. Tato poměrně vysoká hodnota se používá, abychom pokryli i prachy, 

které vybuchují při větších iniciačních energiích. Ovšem je dobré si dát pozor na některé 

výjimky,  které  vybuchují  při  ještě  větší  iniciační  energii,  než  je  10  kJ  a  mohly  by  být 

omylem  považovány  za  nevýbušné.  Pro  lehce  vznětlivé  prachy  velikost  iniciační  energie 

nemá  velký  vliv  na  výbuchové  parametry.  Můžeme  zaznamenat  lehký  nárůst  rychlosti 

narůstání tlaku za čas, ale ovlivnění je zanedbatelné. [1] 

Pro  obtížně  vznětlivé  prachy  je  situace  rozdílná.  S rostoucí  iniciační  energií  se  u 

obtížně  vznětlivých  prachů  zvyšují  také  výbuchové  parametry.  Rozdíl  mezi  prachy  lze 

vidět na obrázcích níže. 
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Obrázek 10 – vliv inicia$ní energie na Pmax lehce vzn&tlivého prachu [1] 

 

 

 

Obrázek 11 – vliv inicia$ní energie na Kst lehce vzn&tlivého prachu [1] 
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Obrázek 12 – vliv iniciační energie na pmax obtížně vznětlivých prachů [1] 

 

 

Obrázek 13 – vliv iniciační energie na Kst obtížně vznětlivých prachů [1] 

 

1.3.9. Vliv spojených nádob potrubím 

V praxi  se  můžeme  setkat  také  s technologií,  kde  bude  spojeno  potrubím  několik 

nádob  za  sebou.  Pro  pochopení  této  problematiky  uvažujme  děj,  kde  jsou  spojeny  pouze 

dvě  nádoby  potrubím  a  v jedné  z nich  dojde  k výbuchu.  Jestliže  dojde  k iniciaci  prachu 

v první  nádobě,  dochází  k hoření  laminárním  plamenem.  Tento  plamen  se  v nádobě 

postupně  posouvá,  až  narazí  na  vstup  do  potrubí.  V potrubí  se šíření čela  plamene 

několikanásobně  zrychlí  a  změní  se  jeho  laminární  povaha  na  turbulentní.  Tak,  jak  se 

plamen šíří v potrubí, tlačí před sebou směs prachu se vzduchem do druhé nádoby. Tímto 

vlivem  se  směs  v druhé  nádobě  stává  zhuštěnější  a  zároveň  výrazně  turbulentnější.  Při 
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výbuchu  takto  připravené  směsi  iniciované  blížícím  se  plamenem  dochází  k obrovském 

nárůstu maximálních výbuchovým parametrům oproti výbuchu v osamocené nádobě a za 

doprovodu  výrazných  tlakových  kmitů.  Tento  nárůst  je  ještě  vyšší,  pokud  se  výbuch šíří 

z větší nádoby do menší. [1], [3] 

Parametry ovlivňující výbuch ve spojených nádobách jsou především tyto: 

• velikost a uspořádání nádob; 

• průměr a délka spojovacího potrubí. [3] 

1.3.10. Šíření výbuchu potrubím 

Potrubí  chápeme  jako  konstrukci,  jejíž  délka  je  mnohonásobně  větší  než  její 

průměr. V této konstrukci se výbuch chová značně odlišně od kubické nádoby.  

Šíření výbuchu v potrubí nám ovlivňují tyto parametry: 

• délka potrubí; 

• průměr potrubí; 

• umístění iniciace; 

• rychlost proudění směsi; 

• uzavření potrubí či překážky v potrubí. 

V uzavřené kubické nádobě bývá postačující pro popis výbuchového děje sledovat 

maximální  výbuchové  parametry.  Naopak  u  potrubí  jsou  tyto  parametry  nedostačující 

z důvodu  vzniku  kmitů  a  pulzů  při  výbuchu,  které  tyto  parametry  výrazně  ovlivňují. 

V potrubí tedy z výše uvedených důvodů pozorujeme výbuchovou rychlost vvýb vztaženou 

na  určitou  délku  potrubí  nebo  maximální  výbuchovou  rychlost  vmax  dosaženou  na  celé 

délce potrubí. [1], [3] 

Výbuch v potrubí, které je na jedné straně uzavřeno 

a) Iniciace na volném (otevřeném) konci 

 Směs  prachu  se  vzduchem  iniciována  na  volném  konci  potrubí  se  postupně 

prohořívá  skrz  potrubí.  A  to  způsobem, že  ze  začátku  hoří  směs  velmi  pomalu  a čelo 

plamene má tvar polokulové plochy. Výbuchová rychlost dosahuje hodnot několika m.s-1, 

což  je  z hlediska  výbuchových  dějů,  výbuch  nejpomalejší.  Současně  dochází  k volnému 
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vytékání spalin. Postupně, jak se plamen dostává dále do potrubí se rychlost síření plamene 

mírně  zvyšuje  vlivem  stlačování  směsi  v potrubí.  Dále  dochází  k horšímu  odvodu  spalin, 

jelikož  je  k jejich  odvodu  potřeba  stále  více  energie.  Tímto  vlivem  dochází  k rozkmitání 

plamene i směsi, což také způsobí další mírné zrychlení výbuchové rychlosti. Při iniciaci 

na  otevřeném  konci  potrubí  nemá  průměr  potrubí  významný  vliv  na  výbuchovou 

rychlost. [1], [3] 

 

Obrázek 14 – schématické znázornění iniciace na volném konci 

 

b) Iniciace na uzavřeném konci 

  V tomto případě je rychlost šíření plamene daleko vyšší než v předchozím případě. 

Je  to  způsobeno  velkým  nárůstem  objemu  spalin  sířících  se  před čelem  plamene.  Tímto 

působí  na  děj  navíc  tzv.  vypuzovací  rychlost,  která  nejenže  zvyšuje  turbulenci  nespálené 

směsi,  ale  navíc  zvětšuje  povrch  plamene.  V potrubí  shoří  jen  velmi  malá část  hořlavé 

směsi, jelikož velká část je vytlačena ven z potrubí dříve, než stačí shořet a shoří tedy až 

následně mimo potrubí. [1], [3] 

 Je-li  potrubí  dostatečně  dlouhé,  může  se  stát, že  rychlost čela  plamene  se  bude 

zvyšovat  tak  dlouho,  až  nakonec  přejde  v detonační  rychlost.  Tato  vzdálenost  potrubí 

potřebná  k tomu,  aby  rychlost šíření čela  plamene  přešla  v detonační  rychlost,  nazýváme 

tzv.  rozběhová  vzdálenost  a  pro  každou  výbušnou  směs  se  liší.  Rozběhová  vzdálenost  je 

závislá  také  na  průměru  potrubí,  a  to čím  větší  průměr,  tím  delší  rozběhová  vzdálenost. 

Délka potrubí je u tohoto děje opravdu významná. Pro představu v potrubí o délce 20-40m 

je  výbuch  prachu  s hodnotou  KSt  =  200  bar.m.s
-1  (dřevný  prach,  pigmentový  prach, 

hliníkový prach) schopen velmi snadno dosáhnout detonace. [1], [3] 

c) Iniciace v oboustranně uzavřeném potrubí 

 Z počátku se plamen šíří podobně jako iniciace na uzavřeném konci potrubí. Tento 

děj  je  opět  ovlivněn  vypuzovací  rychlostí,  která  vytváří  turbulentnější  směs.  S postupem 
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času,  kdy  se čelo  plamene  dostává  k uzavřenému  konci  potrubí  se  vypuzovací  rychlost 

snižuje, čímž  se  snižuje  i  turbulence,  až  je  nakonec  nulová.  Jelikož  výbušná  směs a 

zplodiny  nemají  kam  uniknout,  naměříme  u  tohoto  případu  na  konci  potrubí daleko  větší 

výbuchové parametry. [1], [3] 

Vliv  délky  potrubí  na  maximální  výbuchový  tlak  a  výbuchovou  rychlost  znázorňují 

obrázky 15 a 16 níže. 

 

 

Obrázek 15 – výbuchová rychlost při oboustranně uzavřeném potrubí [1] 

 

Obrázek 16 – maximální výbuchový tlak v oboustranně uzavřeném potrubí [1]  
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2. Odlučování prachů v průmyslu 

V průmyslu  se  setkáváme  s mnoha  technologiemi  na  různé  úpravy  materiálů. 

Jednou  z těchto  technologií  je  například  broušení  a  leštění  povrchů  materiálů.  Při  tomto 

procesu  nám  v místě  pracoviště  vzniká  poměrně  velké  znečištění  prachovými částicemi 

vzniklých během pracovního procesu. V dnešní době, ale pouze v některých částech světa, 

se  klade  daleko  větší  důraz  na  zdraví  zaměstnance,  bezpečné a hygienické  podmínky  na 

pracovišti.  Proto  je  nutné  prachové  znečištění  odstranit,  abychom  tak  zajistili  důstojné a 

zdravotně nezávadné prostředí k práci zaměstnanců.  

K tomuto  účelu  slouží  celá řada  odsávacích  zařízení  na  profesionální  úrovni. 

S odsávacími  zařízeními  sice  zajistíme čistě  prostředí  pro  zaměstnance,  ale  v souvislosti 

s tím  se  objeví  nové  problémy  z důvodu  výbušných  vlastností  prachů.  Zjednodušeně 

řečeno odsávání je proces, kde pod tlakem za pomocí média, většinou vzduchu, dostáváme 

potrubím prachové částice pryč z pracoviště. Potrubí následně putuje do filtrační jednotky, 

v které  zbavujeme  médium  prachových částic,  aby  médium  vypuštěné  zpět  do  přírody 

nebylo závadné vůči životnímu prostředí.  

V průmyslu se využívají obecně tři základní principy odlučování prachu od nosného 

média,  a  to  odlučování  mokrým  způsobem,  suchým  způsobem  nebo  jejich  kombinací. 

Z hlediska  protiexplozní  ochrany je nejpodstatnější  suchý  způsob  odlučování a použití 

textilních filtrů. U těchto dvou typů odlučovačů se v mnoha případech z důvodu nebezpečí 

výbuchu  instalují  zpětné  protiexplozní  klapky,  jelikož  u nich  nikdy  nelze  vyloučit 

výbušnou atmosféru či iniciaci prachu s oxidačním prostředkem. 

2.1. Konstrukce suchých odlučovačů prachu 

2.1.1. Sedimentační komora 

Komora  funguje  na  principu  sedimentace.  Prachové částice  vyletí  do  komory 

odsávacím zařízením, kde narazí na překážku, která jim nárazem odebere jejich kinetickou 

energii a částice tak začnou vlivem gravitační síly sedimentovat. Proudící médium dodává 

sedimentujícím částicím  zpět  kinetickou  energii,  což  znamená, že  se  zde  zachytí  pouze 

částice  s větší  hmotností.  Účinnost  komor  je  poměrně  nízká.  Je  velmi  závislá  na 
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fyzikálních  parametrech  prachových částic.  V průmyslu  se  využívá  jako  předstupeň 

odlučovačů, jako odlučovač nejhrubších částic. [19] 

 

Obrázek 17 – Usazovací komora [19] 

 

2.1.2. Žaluziový odlučovač 

Funguje  na  stejném  principu  jako  sedimentační  komora.  Využívá  se  opět  změny 

směru a odebrání kinetické energie pomocí žaluzií, na které částice narážejí. [19] 

 

Obrázek 18 - žaluziový odlučovač [19] 
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2.1.3. Vírový odlučovač 

Tento typ odlučovačů se nazývá také cyklón a je jeden z nejpoužívanějších suchých 

odlučovačů vůbec. Jeho odlučovací schopnost je 80 – 95 % (pro částice nad 10 µm a při 

hustotě 1000 kg.m-3), proto se používá jako první stupeň odlučování a následné dočištění 

média probíhá v odlučovačích s vyšší účinností. Tento typ cyklónu nezachytí částice menší 

než  10 µm.  V průmyslu  se  nejčastěji  setkáme  s tzv.  cyklóny  s tečným  vstupem 

znečištěného  prachu  viz.  obr.  19.  Hlavní  výhodou  tohoto  cyklónu  je  účinnost, 

jednoduchost  provedení  a  nízká  pořizovací  cena.  Vyrábějí  se  z plastů,  ocele  a  ocele  se 

žáruvzdornou keramickou vyzdívkou. Ocelové cyklóny se používají pro plyny o teplotě do 

400  °C,  pokud  jsou  vyšší  nároky  na  teplotu,  lze  použít  ocelový  cyklón  s žáruvzdornou 

vyzdívkou, která se používá až do teploty média 600 °C. [19] 

Princip fungování cyklónu je následující: plyn vstupující do vírového odlučovače je 

konstrukcí  odlučovače uveden  do  vířivého šroubovitého  pohybu,  který  vyvolává 

odstředivou  sílu  a  ta  následně  způsobí  odloučení částic  u  stěny  válcové  komory 

odlučovače. [19] 

 

Obrázek 19 - vírový odlučovač [19] 
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2.1.4. Rotační odlučovače 

Princip  odlučování  je  stejný  jako  ve  vírovém  odlučovači.  Pouze  odstředivá  síla  je 

vyvolána  mechanicky  pomocí  rotoru,  který  je  poháněný  elektrickým  motorem.  Také 

v tomto  odlučovači  jsou  použity žaluzie,  které  jsou  instalovány  u  vstupu  plynu  do 

odlučovače. [19] 

2.2. Konstrukce mokrých odlučovačů 

Mokré  odlučovače  jsou  účinnější  než  odlučovače  suché,  ovšem  vzniká  v nich 

kapalina  obsahující  prachové částice,  kterou  je  potřeba  dále čistit  v čističkách  vod  nebo 

jinými způsoby. Dále vzniká i větší ekonomická zátěž než u suchých odlučovačů z důvodu 

potřeby skrápěcí kapaliny a jejího následného čištění. V praxi se používají sprchové věže, 

pěnové odlučovače a proudové odlučovače. Z těchto tří typů se v praxi nejméně setkáme se 

sprchovou  věží.  Základní  princip  mokrých  odlučovačů  je, že  přivádíme  plyn  obsahující 

prachové částice  do  kolony  odlučovače  v takovém  směru,  aby  proudil  proti  tryskám 

rozstřikující  skrápěcí  kapalinu.  Vlivem  smáčení  prachových částic  kapalinou  se částice 

stávají součástí kapalné fáze a v kapkách kapaliny sedimentují na dně odlučovací nádoby. 

Jelikož  jsou  z hlediska  protivýbuchové  ochrany  bezpečné,  vlivem  vysoké  vlhkosti  uvnitř 

odlučovací nádoby, nebudeme se jimi dále zabývat. [19] 

2.3. Konstrukce textilních filtrů 

Základním principem textilních filtrů je proces oddělovaní pevných částic na pevné 

porézní přepážce (filtrační přepážka). Plyn obsahující prachové částice proudí skrz porézní 

přepážku  a  na  její  vnější  straně  se částice  zachytávají.  V počátku  tohoto  procesu  jsou 

oddělovány částice větší, než je průměr porézních pórů. Následně po vytvoření filtračního 

koláče  na  porézním  materiálu  se  začnou  zachytávat  i částice  menší,  než  je  průměr 

porézních pórů v přepážce. Filtraci považujeme za jednu z nejúčinnějších metod, která je 

schopna  zachytávat  i částice  o  submikronové  velikosti.  Nevýhodou  filtrace  je  tlaková 

ztráta, čímž jsou způsobeny následně vyšší energetické požadavky na ventilátory. Tlaková 

ztráta u textilních filtrů bývá většinou 1000 N.m-2. Průtok plynu ve filtrech je do 50 000 

Nm3.hod-1. [19] 
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Zachycování částic teoreticky vysvětlujeme jako spolupůsobení několika vzájemně 

se doplňujících mechanismů: 

• Sítovací účinek – přímé zachycení částic prachu větších než průměr pórů 

filtrační přepážky nebo filtračním koláčem; 

• impaktní účinek – zachycení prachové částice v textilii po jejím nárazu do 

filtrační překážky; 

• difusní účinek – usazení prachové částice submikronové velikosti na 

vláknech filtrační přepážky v důsledku Brownova pohybu; 

• elektrostatický účinek – usazení částic prachu na povrchu textilních vláken 

působením elektrostatických sil; 

• sedimentační účinek – usazení částic prachu na filtrační látce účinkem 

gravitační síly. [19] 

Účinnost  filtrace  závisí  hlavně  na  filtrační  přepážce.  Existují  filtry,  které  dosahují 

účinnosti  až  99,99  %. Řadíme  je  tak  k vůbec  nejúčinnějším  mechanickým  odlučovačům 

prachů na trhu. Vyčištěný vzduch tímto filtrem bývá většinou čistší než vzduch vyskytující 

se  v atmosféře.  Dále  filtrační  přepážka  ovlivňuje  provozní  spolehlivost,  tlakovou  ztrátu, 

opotřebení  a  tím životnost  filtrační  vložky.  Kvalita  filtrační  přepážky  určuje  poréznost 

filtrační  textilie,  její  síla,  rozměry,  typ  a  povrchové  vlastnosti  vláken,  permitivita, 

elektrická  vodivost  a  elektrický  náboj.  Je  patrné, že  základem  tohoto  typu  odlučovačů  je 

filtrační  přepážka.  Proto  při  jejich  konstrukci  se  této části  věnuje  speciální  pozornost. 

Vzduch  prachu  se  ve  filtračním  zařízení  pohybuje řádově  v m.s-1,  ovšem  při  průchodu 

filtrační přepážkou se rychlost musí snížit na hodnotu 1–2 cm.s-1. Rychlost vzduchu musí 

tedy  výrazně  klesnout,  z čehož  vyplývá, že  konstrukce  těchto  odlučovačů  musí  být 

rozměrná a zaujímá velkou plochu zástavby. Další nevýhodou filtrů je, že se musí zamezit 

zvlhnutí  filtrační  přepážky,  jinak  by  došlo  k jejímu  ucpání.  Toho  se  docílí  například 

elektrickým  otápěním.  Zprovoznění  ucpané  přepážky  je  velmi  pracné,  zdlouhavé  a 

ekonomicky náročné. [19] 

Jak  už  bylo  uvedeno  výše,  vlastnosti  odlučovače  výrazně  ovlivňuje  filtrační 

přepážka a zejména tedy filtrační materiál v ní použitý. Dříve se filtrační materiál vyráběl 

z přírodních  (bavlněných)  nebo  syntetických  (polyesterových)  vláken.  Takto  vyrobené 

filtry  byly  nazývány  jako  filtry  tkaninové.  V dnešní  době  se  používají  filtry  z netkaných 



27 

materiálů,  proto  se  dnes  nazývají  textilní  filtry.  Používané  materiály  v současnosti  jsou 

papír, keramika, slinuté kovy nebo také teflon. Z hlediska materiálu je důležitá také teplota 

odprašovaného plynu. Bavlna a polyestery jsou použitelné pouze do teplot 120–160 °C, při 

vyšších teplotách ztrácí tyto materiály své vlastnosti. Při teplotách do 250 °C a krátkodobě 

i  vyšších  se  používá  materiál  z termostabilních  aramidových  vláken  typu  NOMEX 

v kombinaci  s teflonem.  Nevýhodou  tepelně  odolných  materiálů  je  jejich  vysoká 

pořizovací cena. [19] 

Po  určité  době  provozu  dojde  v odlučovači  k zanesení  filtračního  materiálu 

prachovými částicemi.  Je  tedy  nutné  v určitých  intervalech  tento  materiál  vyčistit. 

K tomuto účelu slouží rozvody stlačeného vzduchu. Stlačeným vzduchem provádíme tzv. 

zpětný  proplach,  což  znamená, že  filtrační  materiál  ofukujeme  stlačeným  vzduchem 

z vnitřní strany materiálu. Výjimečně bývá zařízení čištěno také ultrazvukem, ofukováním 

z vnější  strany  nebo  mechanickým  oklepem.  Zpětné  proplachování,  neboli  ofukování 

z vnitřní  strany,  je  ze  všech  možností  nejspolehlivější,  nejjednodušší  a  pro životnost 

filtračního materiálu nejšetrnější. [19] 

Využití  textilních  filtrů  je široké,  využívají  se  například  u  odsávání  pracovních 

nástrojů,  pneumatického  třídění,  sušáren,  mlýnic  nebo  v drtírnách.  Dále  se  používá  pro 

čistění odpadních průmyslových plynů, znečistěného vzduchu v cementárnách, vápenkách 

a výrobnách průmyslových hnojiv. [19] 

 

 

Obrázek 20 - konstrukce textilních filtrů [19]  
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3. Zpětné protiexplozní klapky 

Představme  si  jednoduchou  technologii,  kde  nám  ze  zařízení  proudí  potrubím  do 

textilního  filtru  k vyčištění  vzduch,  obsahující  prachové částice.  Potrubní  trasa  vedoucí 

k filtru má z hlediska výbuchu nezanedbatelnou délku. Z poznatků, které jsme se dozvěděli 

dříve, víme, že v případě vzniku výbuchu ve filtru se nám výbuch přenese také do potrubí 

a najednou se ocitneme v ději „iniciace na uzavřeném konci potrubí“. Jak víme, tento děj 

má  s narůstající  délkou  potrubí  výrazně  vyšší  narůstání  výbuchových  parametrů.  Dle 

rozběhové  vzdálenosti,  se  může  snadno  přehoupnout  do  detonace,  která  by  měla 

v technologii obrovské destruktivní účinky.  

V praxi máme snahu, aby k výbuchu vůbec nedošlo. Ovšem, když není jiné možné 

řešení, chceme, aby ekonomické ztráty způsobené výbuchem byly co nejmenší. Když tedy 

dojde  k výbuchu  v odlučovači,  je  snahou,  aby  se  výbuch  z jednoho  zařízení  nerozšířil  na 

další.  K tomuto  účelu  slouží  technická  zařízení  zabraňující  přenosu  výbuchu,  jako  jedna 

z možností  protiexplozní  ochrany.  Těchto  zařízení  existuje  na  trhu  několik,  my  se 

konkrétně podíváme pouze na zpětné protiexplozní klapky. 

Princip fungování zpětné klapky můžeme vidět na obrázcích č. 21 a 22. Klapka, jak 

lze vidět z obrázků, je konstruována tak, že médium v potrubí může proudit pouze jedním 

směrem  a  v opačném  směru  předpokládáme  účinky  výbuchu.  Výbuch  svými  tlakovými 

účinky  uzavře  klapku  v zařízení, čímž  se  odstraní  prostor  pro  další šíření  výbuchu. 

Je vhodné  instalovat  klapku  co  nejblíže  místu  předpokládané  exploze,  protože  v tomto 

místě budou výbuchové parametry nejnižší. Musí být instalována v takové vzdálenosti, aby 

mechanismus zabraňující přenosu výbuchu měl dostatek času k svému uzavření. Je nutné 

si  uvědomit, že  zpětné  protiexplozní  klapky  nemají  za  úkol  pouze  zabránit  přenosu 

výbuchu, ale během výbuchu nesmí skrz klapku dojít ani k prošlehnutí plamene ani jisker 

dle normy [15]. Negativum klapky je, že po její instalaci vznikají v potrubí tlakové ztráty a 

proudění  plynu  je  tak  energeticky  náročnější.  Dalším  negativem  je, že  klapky  jsou 

použitelné pouze proti jednomu směru šíření výbuchu. Pokud by došlo k výbuchu, který by 

se šířil ve směru média, klapka by vůbec nezafungovala. Ke klapkám nabízejí výrobci další 

zařízení jako je snímač polohy klapky nebo signalizace zašpinění dosedací plochy klapky. 

Definice  z normy  pro  zpětné  protiexplozní  klapky  zní: „uzavírací  armatura  obsahující 

klapku,  která  je  uchycena  v tělese  na  ose  kolmo  k směru  průtoku  a  držena  v otevřené 
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poloze  normálním  průtokem,  a  která  je  schopna  zastavit  síření  výbuchu  přes  potrubí  ve 

směru opačném, než je normální proudění přes klapku“. [15] Na trhu vyrábí zpětné klapky 

několik firem. Mezi nejznámější patří z českého prostředí RSBP nebo VST engineering a 

ze zahraničí to jsou společnosti jako FIKE, Nederman nebo STUVEX. Pro představu jaké 

lze na trhu nalézt výrobky si uděláme jejich malé srovnání. 

 

 

Obrázek 21 – princip fungování zpětné klapky [25] 

 

 

Obrázek 22 – princip fungování zpětné klapky [29] 
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3.1. Výrobci zpětných klapek 

RSBP 

 Firma  RSBP  působí  na českém  trhu  přes  dvacet  let  a  vyrábí  zpětné  klapky  pod 

obchodním názvem B-FLAP. Její technické parametry jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tabulka 2 – technické specifikace zpětné klapky B-Flap [22] 

DN Pred, max [bar] 
Třída 

výbušnosti 

Instalační 

vzdálenost [m] 

Tlaková ztráta 

(20 m/s) [Pa] 

100 1,5 St1, St2 3-7 180 

125-315* 0,9 St1, St2 2-8 180-225 

355-500** 0,65 St1 3-7 230-265 

560 a 630 0,65 St1 3-5 270-280 

710 a 800 0,45 St1 3-7 390-400 

* - (125, 150, 200, 250, 300, 315) 

** - (355, 400, 450, 500) 

 

 

Obrázek 23 – zpětná klapka B-Flap [22] 
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VST Engineering 

 Dalším  zástupcem  na českém  trhu  je  firma  VST,  která  vyrábí  zpětné  klapky  pod 

obchodním názvem ANTIDET Dumper. 

 

Tabulka 3 – technické parametry zpětné klapky ANTIDET Dumper [23] 

DN Pred, max [bar] 
Třída 

výbušnosti 

Instalační 

vzdálenost [m] 

Tlaková ztráta 

(20 m/s) [Pa] 

100-315 X St1, St2 2-4 X 

355-500 X St1, St2 2-3 X 

560 a 630 X St1 3-5 X 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 – zpětná klapka ANTIDET Dumper [23] 
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REMBE 

  Jedná se o německou firmu, která vyrábí zpětné klapky pod obchodním názvem Q-

Flap.  Jejich  klapka  je  použitelná  pro  průtok  média  o  rychlosti  15-30  m/s  a  do  teplot 

v rozmezí -10 až 60 °C. 

 

Tabulka 4 – technické parametry zpětné klapky Q-Flap [27] 

DN Pred, max [bar] 
Třída 

výbušnosti 

Instalační 

vzdálenost [m] 

Tlaková ztráta 

(20 m/s) [Pa] 

140-315* 0,7 St1, St2 2-7 320-400 

355-500** 0,5 St1 2,6-6,6 330-450 

560 0,5 St1 2,6-6,6 450 

630-100*** 0,5 St1 3-7 500 

*- (DN- 140, 160, 200, 250, 280, 315) 

**- (DN- 355, 400, 455, 500) 

***- (DN- 630, 710, 800, 900, 1000) 

 

 

Obrázek 25 – zpětná klapka Q-Flap [27] 
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NEDERMAN

 Jedná se o 'védskou firmu zab(vající se omezováním 'kodliv(ch jev% vznikl(ch p"i 

pr%myslové $innosti. Tato firma má 'iroké p%sobení, ale krom& prevence v(buchu prach% 

se také zab(vá nap"íklad $i't&ním vzduchu. Zp&tnou klapku, kterou nabízí, lze nalézt pod 

názvem CARZ. 

 

Tabulka 5 – technické parametry zp&tné klapky CARZ [28] 

DN Pred, max [bar] 
T&ída 

v%bu!nosti 

Instala#ní 

vzdálenost [m] 

Tlaková ztráta 

(20 m/s) [Pa] 

160 0,45 St1 X X 

180-400  0,45 St1 X X 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 – zp&tná klapka CARZ [28] 
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FIKE 

  Americká firma založena v roce 1945. Dnes už má pobočky po celém světě. Firma 

se zabývá problematikou požáru, přetlaku a také výbuchu. Své klapky vyrábí pod názvem 

ValvEx. 

 

Tabulka 6 – technické parametry zpětné klapky ValvEx [25] 

DN Pred, max [bar] 
Třída 

výbušnosti 

Instalační 

vzdálenost [m] 

Tlaková ztráta 

(20 m/s) [Pa] 

100-400 1 St1 X X 

 

 

 

 

Obrázek 27 – zpětná klapka ValvEx [25] 

 

STUVEX 

 Tato  belgická  společnost  se  zabývá  bezpečností  v průmyslu  z hlediska  požárů  a 

výbuchů.  Své  zpětné  klapky  nabízí  firmám  dokonce  dvě  klapky,  jednu  pod  názvem 

NOREX a druhou jako RSK. 
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Tabulka 7 – technické parametry zp&tné klapky NOREX [26] 

DN Pred, max [bar] 
T&ída 

v%bu!nosti 

Instala#ní 

vzdálenost [m] 

Tlaková ztráta 

(20 m/s) [Pa] 

160-450*  0,5  St1, St2 2 98-118 

500-700**  0,5  St1, St2 3 147-177 

800-1000***  0,25  St1, St2 3 157-197 

*- (DN 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450) 

**- (DN 500, 550, 600, 650, 700) 

***- (DN 800, 900, 1000) 

 

 

Obrázek 28 – zp&tná klapka NOREX [26] 

 

Na trhu je celá "ada  dal'ích  v(robc% klapek jako je firma Camfil s klapkou 

STINGER, CV Technology s klapkou Interceptor-FV, Rico s klapkou REDEX Flap nebo 

BOSS products s klapkou EcoMAXX.  Smyslem  práce  není podrobné srovnání v'ech 

v(robc%, ale ud&lat si p"edstavu, #e existuje celá "ada klapek, které musí b(t zkou'eny dle 

ur$it(ch norem. Z v('e uveden(ch technick(ch údaj% lze vyvodit záv&r, #e z hlediska 

tlakov(ch ztrát v potrubí a 'í"ky nabízeného sortimentu nejlépe vyhovují za"ízení od firem 

STUVEX a RSBP.
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4. Výbuchové parametry vybraných prachů 

Při zkoušení vlivu počátečního přetlaku v nádobách se používaly různé typy prachů, 

a  to  kukuřičný škrob,  hnědouhelný  multiprach,  hliník  a  toner.  U  všech  těchto  prachů  se 

zjišťovaly jejich výbušné vlastnosti. Každý prach má totiž velmi odlišné vlastnosti, a to i 

prachy  stejného  chemického  složení.  Odlišné  vlastnosti  jsou  dány  vlivem  vlhkosti, 

velikosti  prachových částic  a  dalších.  Je  proto  nutné  zjistit  před  samotnými  testy  jeho 

výbušné vlastnosti, abychom věděli, jak je daný prach reaktivní a jaké chování lze od něj 

očekávat. Tuto povinnost nám ukládá i norma [15] na zkoušení protiexplozních zpětných 

klapek,  v které  se  píše, že  před  započetím  zkoušek  klapek  je  nutné  zjistit  parametry 

zkoušených prachů jako jsou KSt, pmax, MIE, MIT. 

Pro účely diplomové práce se u jednotlivých vzorků prachů měřily tyto parametry: 

• Maximální výbuchový tlak rozvířeného prachu 

• Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku rozvířeného prachu 

• Dolní mez výbušnosti LEL 

• Minimální iniciační energie 

• Teplota vznícení usazeného prachu (pouze hliník) 

4.1. Kukuřičný škrob 

Škrob  patří  obecně  mezi  nejvýznamnější  polysacharidy.  Nachází  se  v rostlinách 

jako  rezervní  látka  a  rostliny  jej  získávají  jako  konečný  produkt  fotosyntézy. Škrob  není 

látka  jednotná,  ale  je  to  směs  tvořena  z dvou  polysacharidů  a  to  amylosy  (20%)  a 

amylopektinu  (80%).  Kukuřičný škrob  je  komodita,  která  je  v průmyslu  používaná 

v obrovské  míře.  Můžeme  se  s ní  setkat  v papírnictví,  stavebnictví,  potravinářském, 

textilním  (výroba  vláken),  chemickém  a  farmaceutickém  průmyslu.  V potravinářství  se 

škrob  používá  jako  aditivní  složka  na  zlepšení  vlastností  finálního  výrobku. 

V potravinářství  se  se škrobem  setkáme  v mlékárenství,  pekařství,  u  cukrovinek  a 

konzervárenství. V průmyslu se často používá jako pojivo. Jelikož se jedná o ekologický 

materiál velmi vzrůstá jeho oblíbenost. [6] 

Je  známo, že  prášky  ze škrobu  jsou  silně  hygroskopické.  V našem  zkoumaném 

vzorku kukuřičného škrobu byla naměřena vlhkost 4,92 hmt. % dle normy [18]. 
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Obrázek 29 - prachová zrna kukuřičného škrobu pod mikroskopem 

4.1.1. Maximální výbuchové parametry 

Měření  proběhlo  v laboratořích  vysoké školy  báňské  na  výbuchovém  autoklávu  o 

objemu  20  l.  Maximální  výbuchové  parametry  se  měřily  dle  normovaných  postupů  [9], 

[10]. V den měření byly v laboratoři následující podmínky: relativní vlhkost vzduchu 25,9 

%, atmosférický tlak 965,7 hPa a teplota 18,1 °C. 

Konstrukce měřícího zařízení VA-20 

  Zařízení  pro  měření  výbuchových  parametrů  se  skládá  z duté  koule  vyrobené 

z korozivzdorné oceli a konstruované tak, aby byla odolná vůči výbuchům dle normy EN 

14460.  V plášti  této  koule  je  vytvořený  velmi  malý,  cca  1  mm široký,  dutý  prostor,  do 

kterého vpouštíme vodu. Tento mechanismus slouží k ochlazení ocelové konstrukce koule 

po  výbuších.  Další část  tvoří  zásobník  na  vzorek  prachu,  na  jehož  konci  je  umístěn 

rychlouzavírací  ventil  a  tryska  se  zpětným  odrazem.  Další  součástí  je  kompresor,  který 

nám  vytváří  přetlak  v zásobníku  na  prach.  Vývěva,  která  nám  naopak  vytváří částečně 

vakuovaný  prostor  uvnitř  koule.  Vrchní  odnímatelný  kryt  autoklávu,  na  němž  jsou 

umístěny dvě elektrody, mezi které se namontuje daná iniciace. A v poslední řadě to jsou 

snímače tlaku, manometry, měřící počítač a ventil pro odvod spalin do vzduchotechniky. 

[9], [10] 

  Použití  tohoto  zařízení  je  omezené  pro  určité  typy  prachů.  Prachy hrubé,  vláknité 

nebo špatně proudící by se měly zkoušet ve zkušebním autoklávu o objemu 1 m3, jelikož je 
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nemožné  tento  typ  prachů  správně  rozvířit  přes  rozviřovač  použitý  u  20-ti  litrového 

autoklávu. [9], [10] 

 

Obrázek 30 - výbuchový autokláv o objemu 20 dm3 

Postup měření 

 Základním  principem  měření  je  zkoušení  různých  koncentrací  prachu  a  hledání 

takových  koncentrací,  při  kterých  jsou  naměřeny  maximální  výbuchové  hodnoty. 

Koncentrace zpravidla zkoušíme od nízkých hodnot a pokračujeme výše. Vždy začínáme 

koncentrací  250  g/cm3  a  postupně  zvyšujeme  koncentraci  o  250  g/m3  (250;  500;  750; 

1000…..). Pokud je nutné koncentraci snižovat, snižuje se vždy o 50 % předchozí hodnoty 

koncentrace, tedy 250; 125; 60 atd. Různé koncentrace měříme tak dlouho, dokud nejsou 

z naměřených  hodnot  patrné  maximální  parametry.  Naměřené  hodnoty  nám  vytvoří 

parabolu, jejíž vrchol je ono maximum. [9], [10] 

Měření maximálních výbuchových parametrů začínáme instalací iniciace mezi dvě 

elektrody. Iniciace je dle [9], [10] volena o velikosti 10 kJ. Při každé instalaci bychom měli 
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dbát na to, aby byla nainstalována stejným způsobem a do stejného místa jako při instalaci 

první. Připravená iniciace se umístí do autoklávu, přiklopením a zajištěním vrchního krytu 

autoklávu.  Následně  se  elektrody  zapojí  do  elektrického  obvodu.  Dalším  krokem  je 

navážení dané koncentrace a umístění vzorku do zásobníku. Aby bylo zaručeno rozvíření 

celého vzorku, snažíme se vzorek umístit co možná nejvíce do spodní části zásobníku. Po 

uzavření  zásobníku  zkontrolujeme,  zda  jsou  všechny  ventily  na  obvodu  autoklávu 

uzavřeny a otevřeme pouze ventil vedoucí do vývěvy. Zapneme vývěvu a vnitřní prostor 

autoklávu částečně vakuujeme na hodnotu 0,4 bar. Podtlak se v autoklávu vytváří záměrně, 

jelikož  vzorek  je  v autoklávu  rozviřován  ze  zásobníku  pod  tlakem  20  bar.  Měřením 

chceme  získat  výsledky  výbuchů  při  atmosférickém  tlaku.  Kdybychom  v autoklávu 

nevytvářeli  podtlak,  výbuchy  by  probíhaly  za  přetlaku  a  výsledky  by  byly  zkreslené. 

Vyhodnocení  výbuchu  probíhá  přes  počítač,  který  nám  vypíše  hodnoty  tlaku  a  nárůstu 

tlaku pro zkoušenou koncentraci. Měření probíhá v celkem třech sériích, kdy v první sérii 

hledáme maximální parametry a v druhé a třetí je ověřujeme. [9], [10] 

Při  měření  je  nutné  si  uvědomit  několik  faktorů  ovlivňujících  výsledky  měření. 

Maximální výbuchové parametry naměříme při optimální koncentraci prachu, ovšem tato 

koncentrace  je  obecně  rozdílná  pro  maximální  výbuchový  tlak  a  pro  maximální  nárůst 

tlaku.  Proto  se  při  ověření  maximálních  parametrů  v 2.  a  3.  sérii  neměří  pouze  jedna 

koncentrace,  ale  3-4  koncentrace.  Další  faktor,  který  má  velký  vliv  na  výbuchové 

parametry  je  turbulence.  Během  měření  je  velmi  obtížné  dosáhnout  konstantní  míry 

turbulence,  proto  nám  hodnoty  při  měření  vychází  mnohdy  rozdílné.  Turbulence  má 

zejména  výrazný  vliv  na  maximální  nárůst  tlaku,  kde  jsou  rozdílné  hodnoty  měření  při 

stejných koncentracích opravdu zřetelné. [9], [10] 

Míru  turbulence  nám  ovlivňuje  doba  iniciace,  která  je  konstantně  nastavena  na 

hodnotu  60  ms  u  objemu  autoklávu  20  dm3  (u  zkušební  nádoby  o  objemu  1  m3  je  doba 

iniciace  0,6  s).  Tato  hodnota  musí  být  vždy  dodržena,  v opačném  případě  není  zaručena 

daná  koncentrace  prachu.  Jestliže  je  doba  iniciace  kratší,  než  je  stanoveno,  požadovaná 

koncentrace prachu při měření se nestihne vytvořit. Naopak pokud je doba iniciace delší, 

tak je koncentrace nižší než požadovaná vlivem sedimentací částic. [1] 

Další výrazné ovlivnění nastává při změně objemu rozviřovací nádoby. Z výsledků 

měření na autoklávu o objemu 1 m3 je patrné, že při zvětšení objemu rozviřovací nádoby a 
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při  zachování  doby  iniciace  na  hodnotě  0,6  s se  výrazně  zvýší  hodnota  maximálního 

nárůstu tlaku za čas, naopak vliv na maximální výbuchový tlak je zanedbatelný. Abychom 

zajistili správné výsledky z měření, je třeba dle objemu rozviřovače změnit dobu iniciace. 

Pro příklad uveďme měření na autoklávu o objemu 1 m3, kde místo použití standardního 

rozviřovače o objemu 5,4 dm3 se použije rozviřovač o objemu 10 dm3. V tomto příkladu je 

nutno nastavit dobu iniciace z hodnoty 0,6 s na hodnotu 0,9 s, aby byla zajištěna správnost 

výsledků při použití 10 dm3 rozviřovače. [1] 

Průběh a výsledky měření 

Během  měření  nedocházelo  k ucpávání či  zasekávání  vzorku  v zařízení  a  hodnoty 

z měření  byly  víceméně  konstantní.  Z výsledků  je  patrné, že  optimální  koncentrace  pro 

maximální  výbuchový  tlak  je  750  –  1000  g/m3.  Při  těchto  koncentracích  byl  nejvyšší 

maximální tlak naměřen až 7,9 bar. Průměrný maximální tlak ze tří sérií měření je 7,8 bar. 

Měření  maximálního  nárůstu  tlaku  bylo  už  o  něco  komplikovanější,  jelikož  výsledky 

vlivem  turbulence  měly  větší  rozptyl  a  některé  koncentrace  se  musely  měřit  vícekrát. 

Ovšem  oproti  jiným  vzorkům  je škrob  i  u  maximálního  nárůstu  tlaku  dobře  měřitelný. 

Z výsledků  lze  vyčíst, že  optimální  koncentrace  pro  maximální  nárůst  tlaku  (dp/dt)max je 

vyšší,  než  je  tomu  u  pmax.  Optimální  koncentrace škrobu  pro  (dp/dt)max  je  rovna  1000  – 

1250 g/m3. Maximální hodnota (dp/dt)max ze všech měření byla rovna hodnotě 533 [bar/s]. 

Průměrná hodnota maximálních hodnot (dp/dt) ze třech sérií je rovna 516 [bar/s]. Hodnota 

KSt byla naměřena 140 [bar.m.s
-1], vzorek tedy řadíme do třídy nebezpečí St 1. 

4.1.2. Dolní mez 

Dolní  mez  se  měří  na  stejném  laboratorním  zařízení  jako  maximální  výbuchové 

parametry, tedy na zařízení VA-20, které je popsáno v kapitole 4.1.1. 

Postup měření 

 Uvedení  zařízení  v činnost  je  stejné  jako  tomu  bylo  u  maximálních  parametrů  u 

kukuřičného škrobu  v kapitole  4.1.1.,  s tím  rozdílem, že  iniciační  energie  je  při  měření 

LEL  pouze  2  kJ.  Zdroj  iniciace  musí  být  sestaven  ze  dvou  zdrojů,  kde  každý  zdroj  má 

energii  1  kJ.  Spodní  mez  výbušnosti  hledáme  tak, že  postupně  snižujeme  koncentraci, 

dokud  nenalezneme  koncentraci,  která  už  není  výbušná.  Koncentraci  snižujeme  vždy 

v hodnotě o 50 % menší než koncentrace předchozí, tedy 125; 60; 30 g/m3 atd. Nevýbušná 
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koncentrace se musí ověřit třemi zkouškami, při kterých nesmí dojít k výbuchu. Potom je 

hodnota  LEL  rovna  nejvyšší  koncentraci  hořlavého  prachu,  u  které  nedojde  po iniciaci 

k výbuchu  po  třech  po  sobě  jdoucích  testech.  Takto  je  definována  hodnota  LEL 

v pracovním  postupu  přílohy  C  normy  [12]  vydané  přímo  evropským  výborem  pro 

normalizaci  v  Bruselu.  Ovšem  při  dalším  zkoumání  normy  [12] zjistíme, že  definice 

v pracovním postupu je v rozporu s definicí, která je uvedená na začátku normy v kapitole 

pod číslem 3 s názvem “terms and definitions“.[12] V kapitole 3 se uvádí, že hodnota LEL 

je  rovna  nejnižší  koncentraci  hořlavého  prachu  ve  směsi  se  vzduchem,  při  které  dojde 

k výbuchu.  Zmaten  nejednoznačností  výkladu  jsem  prolistoval českou  verzi  normy  [11]. 

U českého  překladu  anglické  normy  jsem  zjistil, že  v kapitole „termíny  a  definice“ se 

definice  hodnoty  LEL  u  obou  norem  shodují,  ale  definice  v pracovním  postupu  se  už 

zásadně  liší.  V příloze  C české  normy  se  píše, že  hodnota  LEL  je  nejvyšší  koncentrace 

hořlavého  prachu,  při  které  dojde  k výbuchu  při  třech  za  sebou  následujících  zkouškách. 

Tato  definice  mi  připadá  zavádějící,  jelikož  nám  popisuje spíše hodnotu  UEL  místo 

hodnoty  LEL.  Ovšem  při  úvaze, že  UEL  je  u  prachů  velmi  vysoké  a  neměří  se,  by  se 

teoreticky  dala  pochopit.  Osobně  bych  vycházel  z definice,  která  se  objevuje  v kapitole 

termíny a definice, jelikož tato definice se v praxi používá a její znění se shoduje v obou 

normách.  V pracovním  postupu  bych  doporučil  tedy  úpravu  textu  a  raději  bych  napsal: 

Hodnota  LEL  je  rovna  nejnižší  koncentraci  hořlavého  prachu  ve  směsi  se  vzduchem,  při 

které dojde k výbuchu. A zároveň hodnota LEL musí být při měření potvrzena koncentrací 

max. o 50 % menší, než je LEL, při které nedojde při 3 po sobě následujících zkouškách 

k výbuchu. Při měření se ovšem musíme držet normovaného postupu. Osobně jsem se držel 

tedy  definice  v postupu  měření  normy  [12],  jelikož  v české  normě  se  dle  mého  názoru 

jedná o chybu v překladu. [11], [12] 

Výsledky měření 

 Jelikož nelze dle normy [12] zvolit jednoznačně hodnotu spodní meze výbušnosti 

uvedu  do  výsledku  obě  s komentářem.  Měření  hodnoty  LEL  se  započalo  na  koncentraci 

500  g/m3.  Postupně  se  koncentrace  snižovaly  dle  pracovního  postupu  až  na  hodnotu 

koncentrace  60  g/m3.  Při  této  koncentraci  vzorek  kukuřičného škrobu  naposledy 

vybuchnul.  Dále  se  koncentrace  snížila  na  hodnotu  40  g/m3,  při  této  koncentraci  vzorek 

nebyl iniciován. Pro přesnější výsledek jsem proto ověřil ještě koncentraci 50 g/m3, která 

ani  při  třech  po  sobě  jdoucích  zkouškách  nebyla  iniciována.  Dle  normy  jsou  výsledkem 
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měření hodnoty 60 g/m3 a 50 g/m3. S přihlédnutím k bezpečnosti jsem zvolil jako výsledek 

zkoušky hodnotu LEL rovnu 50 g/m3. 

4.1.3. MIE 

Hodnota minimální iniciační energie se měřila na laboratorním zařízení MIE-D 1.2 

od společnosti OZM Research, která sídlí v České republice.  

Konstrukce zařízení 

 Zařízení se skládá z dutého válce tzv. Hartmannovy trubice, která je z obou stran 

otevřená a její vnitřní objem je 1,2 dm3. Ve spodní části trubice v 1/3 její celkové výšky se 

nacházejí  elektrody.  Válec  dosedá  na  tzv.  systém  pro  rozviřování  prachu,  do  kterého se 

vsype měřený vzorek. Celé zařízení je umístěno v plechové konstrukci ve tvaru kvádru, na 

kterou  je  z vrchní části  připojena  vzduchotechnika  kvůli  odsávání  zplodin.  Celá  tato 

konstrukce  je  uzemněna.  Součástí  plechového  kvádru  jsou  průhledná  plexisklová  dvířka, 

které  chrání  obsluhu  zařízení  při  optické  kontrole  výbuchu.  Celé  zkušební  zařízení  se 

ovládá  skrz  dotykový  displej.  Přes  dotykový  displej  také  například  nastavujeme  velikost 

iniciační energie, zpoždění iniciace, použití cívky apod. 

 

 

Obrázek 31 – zařízení MIE-D 1.2 
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Postup měření 

Měření  začíná  navážením  vzorku.  Každá  navážka  představuje  konkrétní 

koncentraci,  která  se  vytvoří  z dané  navážky.  Cílem  měření, je  zjistit  v určitém  rozsahu 

koncentrací nejnižší iniciační energii, která může v průmyslu vést k výbuchu. Zpravidla se 

začíná  na  navážce  300  mg  a  většinou  končí  na  hodnotě  3  000  mg,  ale  záleží  vždy  na 

každém  vzorku  prachu.  Navážky  se  zvyšují  vždy  o  300  mg  a  od  hodnoty  1  800  mg se 

navážky  zvyšují  o  600  mg.  Po  navážení  vložíme  vzorek  do  systému  pro  rozviřování 

prachu. V tomto systému jsou trysky, kterými proudí stlačený vzduch pod tlakem 700 kPa 

a  vhání  vzorek  prachu  do  Hartmannovy  trubice.  Vytvoří se  tak  požadovaná  koncentrace 

k odzkoušení.  Po  vytvoření  potřebné  koncentrace  dochází  na  elektrodách  k výboji.  U 

výboje  můžeme  nastavit  jeho  energii  v rozsahu  1-1000  mJ  a  dobu  zpoždění  iniciace.  U 

první  koncentrace  volíme  energii  iniciace  vyšší  a  postupně  ji  snižujeme,  až  nalezneme 

iniciační  energii,  při  které  nedochází  k výbuchu.  Energie,  při  které  nedochází  k výbuchu, 

musíme  ověřit  10  pokusy  při,  kterých  nesmí  dojít  k výbuchu.  Pokud  alespoň  v jednom 

případě z 10 dojde k výbuchu, předpokládáme, že nastavené množství energie je schopno 

iniciovat  daný  prach.  Tento  postup  opakujeme  u  každé  koncentrace.  Během  měření  se 

nemění doba zpoždění iniciace. Celý rozsah měřených koncentrací je vždy vázán k jedné 

hodnotě doby zpoždění. Nejčastěji se provádí měření pro dvě doby zpoždění (120 ms a 150 

ms). Je  nutno  si  uvědomit, že  vlivem  zvyšující  se  doby  zpoždění  klesá  turbulence  a 

koncentrace směsi. Z těchto důvodů je třeba vyšší iniciační energie pro zapálení výbušné 

směsi.  Výsledkem  měření  není  jedna  hodnota  iniciační  energie,  ale  rozsah  mezi  dvěma 

hodnotami.  A  to  mezi  nejnižší  iniciační  energií,  kdy  vzorek  prachu  vybuchl  a  nejnižší 

energií,  kdy  vzorek  prachu  nevybuchl.  Zda  došlo  nebo  nedošlo  k výbuchu,  kontroluje 

vizuálně  obsluha  zkušebního  zařízení.  Na  zařízení  nejsou  umístěná žádná  tlaková či  jiná 

čidla, která by výbuch kontrolovala. 

Průběh a výsledky měření 

 Z protokolu  v příloze  je  patrné, že  vzorek  kukuřičného škrobu  se  při  měření 

minimální  iniciační  energie  choval  stabilně.  Pro  celý  rozsah  koncentrací  se  minimální 

iniciační  energie  kukuřičného škrobu  držela  stabilně  v rozsahu  hodnot  10  mJ  až  30  mJ. 

Tento rozsah byl stabilní pro obě doby zpoždění, tedy pro 120 ms i 150 ms.  
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4.2. Hliník 

Jedná  se  o  jeden  z kovových  prachů,  které  jsou  známy  pro  svou  velkou 

nebezpečnost  z hlediska  výbuchu.  Všeobecně  se  ví, že čím  jemnější  prach,  tím  má  vyšší 

výbuchové  parametry,  ovšem  u  kovových  prachů  je  tento  nárůst  extrémní.  Rozdíl  mezi 

hrubým a jemným zrnem bývá u kovových prachů v řádu stovek procent. Pro představu u 

dřevního prachu bývá rozdíl řádově v desítkách procent. Nejjemnější hliníkové prachy se 

používají  dokonce  jako  součásti  pyrotechnických  složí.  Další  kovové  prachy,  které  jsou 

nebezpečné z hlediska výbuchu jsou: zinek, titan a hořčík. Hliníkový prach vzniká zejména 

ve strojírenském průmyslu, například při výrobě hliníkových kol. Známé jsou také případy, 

kdy  došlo  k výbuchu  těchto  kovových  prachů  v továrnách,  které  zpracovávají  kovový 

odpad. [30]  

V odborné  literatuře  se  hliníkový  prach  zařazuje  do  skupiny  St  3  s hodnotou  KSt 

větší než 300 bar.m.s-1. Náš vzorek měl naměřenou hodnotu KSt 110 bar.m.s
-1, tedy ještě 

menší  než  kukuřičný škrob.  Malá  hodnota  KSt  je  zapříčiněna  hrubými částicemi  prachu, 

protože vlhkost vzorku byla naměřena pouhých 0,06 hm. % dle normy [18]. Pro potvrzení 

této teorie se provedla sítová analýza vzorku. Výsledkem zkoušky je střední velikost zrna 

rovna  hodnotě  52,42 µm.  Při  měření  výbuchových  parametrů  ve  VA  –  20  se  používají 

hliníkové prachy se střední velikostí částic od 63 µm do 0,02 µm. S přihlédnutím na tento 

fakt, je zřejmé, že měřený vzorek patří mezi prachy hrubší a jeho naměřené hodnoty budou 

spíše ve třídě nebezpečnosti St 1. V době, kdy byl vzorek hliníkového prachu měřen, byly 

podmínky v laboratoři následující: relativní vlhkost 23,6 %, teplota 17,7 °C a atmosférický 

tlak 991,6 hPa. 
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Obrázek 32 - prachová zrna hliníku pod mikroskopem 

 

4.2.1. Maximální výbuchové parametry 

Konstrukce  zařízení  a  postup  měření  je  pro  všechny  vzorky  stejný  jako  u 

kukuřičného škrobu dle kapitoly 4.1.1. 

Výsledky měření 

Z výsledků je patrné, že vzorek je reaktivní ve velkém rozsahu koncentrací. Proto je 

také obtížné u tohoto vzorku určit optimální koncentraci, jelikož maximální parametry se 

pohybovaly  v rozsahu  koncentrací  2000–2750  g/m3.  Také  rozdílnost  výsledků 

v jednotlivých  sériích  byla  daleko  vyšší,  než  tomu  bylo  u  kukuřičného  prachu,  a  to 

zejména  u  maximálního  nárůstu  tlaku  za čas.  Některé  měřené  koncentrace  se  tak  musely 

měřit vícekrát, abychom nepřesáhli 12 % toleranci rozptylu hodnot. Velký rozptyl byl také 

zapříčiněn  nestálou  turbulencí,  jelikož  vzorek  byl  výrazně  těžší  než  vzorky  ostatní  a 

rozviřování  prachu  tak  bylo  komplikovanější.  Maximální  výbuchový  tlak  hliníkového 

prachu  byl  naměřen  7  barů  a  maximální  nárůst  tlaku  za čas  405  bar/s.  Jak  již  bylo  výše 

zmíněno,  tento  prach  má  hodnotu  KSt  rovnu  110  m.bar/s  a řadíme  jej  tímto  do  třídy 

nebezpečnosti St 1. 



46 

4.2.2. Dolní mez výbušnosti 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.2. 

Výsledky měření 

  U vzorku prachu hliníku byla spodní mez výbušnosti nejvyšší ze všech měřených 

vzorků. Stejně jako u měření maximálních parametrů shledávám příčinu ve velikostí částic 

prachu.  Výsledkem  měření  dle  rozdílných  definic  z normy  [12]  jsou  opět  dvě  hodnoty. 

Prvním  výsledkem  je  koncentrace  125  g/m3,  při  které  došlo  k výbuchu  a  druhým 

výsledkem je koncentrace 100 g/m3, při které k výbuchu nedošlo. Z hlediska bezpečnosti 

volím spodní mez výbušnosti hliníkového prachu 100 g/m3. 

4.2.3. MIE 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.3. 

Výsledky měření 

Při měření minimální iniciační energie se hliník oproti jiným vzorkům lišil tím, že 

jeho výbuch byl doprovázen velmi silným a oslňujícím světelným efektem. Dle výsledků 

maximálních  výbuchových  parametrů  jsem  očekával  vyšší  hodnotu  MIE,  což  se  nakonec 

potvrdilo. Naměřená hodnota MIE byla v rozmezí 30–100 mJ. Nejnižší energie, při které 

byl vzorek iniciován se rovnala 100 mJ a to při koncentraci 2 500 g/m3. Tato koncentrace 

je  v rozmezí  koncentrací,  při  kterých  byly  u  hliníku  naměřeny  maximální  výbuchové 

parametry. 

4.2.4. Teplota vznícení prachu v usazeném stavu 

Konstrukce zařízení 

 Laboratorní zařízení se skládá z kruhové kovové desky, jejíž tloušťka je 20 mm a 

pracovní  plocha  má  průměr  přibližně  200  mm.  Tato  deska  je  elektricky  vyhřívaná  a  její 

teplota je regulovaná externím přístrojem. Teplotu desky nám měří termočlánek umístěný 

ve  středu  desky.  Celé  zařízení  musí  být  konstruováno  tak,  aby  bylo  možno  dosáhnout 

teploty  na  desce  až  400  °C.  Nastavená  teplota  na  desce  nesmí  kolísat  o  více  než ± 5°C. 

Nad  vyhřívanou  deskou  je  umístěný  další  termočlánek  v podobě  drátu  vyrobeného 

z chromel-alumelu,  který  měří  teplotu  zahřívané  vrstvy  prachu.  Tento  drát  musí  být 
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o průměru 0,2-0,25 mm a je umístěný ve výšce 2-3 mm nad vyhřívanou kovovou deskou. 

Další součástí zařízení jsou kovové kroužky o různé výšce (5; 12,5; 15 mm). Tyto kroužky 

se umísťují doprostřed vyhřívané desky. Dovnitř kroužků se vkládá měřený vzorek prachu 

tak, aby zcela vyplnil objem kroužku. Toho docílíme uhlazením prachu pomocí špachtle. 

[14] 

Postup měření 

 Cílem měření je zjistit teplotu horkého povrchu, při které dojde ke vznícení prachu. 

Maximální teplota horkého povrchu měřená tímto zařízením je 400 °C. O tom, zda se daný 

vzorek o dané vrstvě za určité teploty horkého povrchu vznítil, rozhodují tři faktory: 

• viditelné plameny nebo žhnutí ve vzorku prachu; 

• naměřená teplota 450 °C ve vzorku prachu nebo; 

• naměřeno oteplení o 250 °C vyšší, než je teplota vyhřívaného povrchu. 

Měření  začíná  tak, že  nalezneme  teplotu,  při  které  se  vzorek  prachu  vznítí  a  dále 

hledáme  teplotu,  při  které  se  vzorek  naopak  nevznítí.  Pokud  po  30  minutách  zahřívání 

prachu není vidět žádné samovolné ohřívání, zkouška se ukončí a zvýší se teplota. Rozdíl 

mezi teplotami, kdy se vzorek vznítí a kdy se nevznítí, smí být maximálně 10 °C. Zkouška 

se  přeruší,  pokud  se  zkoušený  vzorek  nevznítí  při  teplotě  nižší  než  400  °C.  V takovém 

případě se výsledek zaznamená a doplní se také maximální doba zkoušky. [14] 

Průběh a výsledky měření 

Vzorek  hliníku  se  začal  měřit  ve vrstvě  o  výšce  5  mm  na  zahřátém  povrchu  o 

teplotě 400 °C. Z měření bylo patrné, že se vzorek zahřál na teplotu cca 350 °C, která se 

s přibývajícím časem  dále  nezvyšovala.  Měření  se  opakovalo  se  zahřátým  povrchem  na 

400  °C,  ale  s vrstvou  hliníkového  prachu  o  výšce  15  mm.  Při  tomto  měření  se  vzorek 

zahřál  na  teplotu cca 250  °C.  Při  dosažení  této  teploty  se už  teplota  prachu  nezvyšovala. 

Zkouška byla tedy ukončena a zaznamenal se čas doby měření. Výsledkem zkoušky je, že 

vzorek prachu hliníku má teplotu vznícení v usazeném stavu vyšší než 400 °C. 
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Tabulka 8 - výsledky teploty vznícení usazeného stavu hliníku 

 

 

Obrázek 33 – teplota 5 mm usazené vrstvy hliníku při 400 °C 

 

 

Obrázek 34 – teplota 15 mm usazené vrstvy hliníku při 400 °C 
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Sypná hustota (hmotnost) hliníku 

Je hmotnost volně sesypaného vzorku prachu. Počítá se dle rovnice (2): 

𝜌1:(=
7

;
     (2) 

kde  G – hmotnost vzorku, V – objem vzorku. 

Pro hliník byla naměřena sypná hmotnost cca 𝜌1:(= 1	182,5	
@A

*.
. [5], [14] 

4.3. Toner 

Tonerové  prachy  se  používají  při  výrobě  nebo  renovacích  tonerů  v tiskárnách. 

Základním principem fungování toneru je přitahování tonerového prachu na optický válec 

a  připečení  prášku  pod  specifickou  teplotou  na  papír.  Tonerový  prach  je  složen  hlavně 

z uhlíku a částečně zmagnetizovaných kovů a je karcinogenní. Naměřená vlhkost vzorku je 

0,2 hm. % dle [18]. [24] 

 

Obrázek 35 - prachová zrna toneru pod mikroskopem 
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4.3.1. Maximální výbuchové parametry 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.1. 

Výsledky měření 

Prach toneru měl jednoznačně kromě pmax nejvyšší výbuchové parametry. Hodnota 

KSt  byla  naměřena  320  m.bar.s
-1, čímž  prach řadíme  do  skupiny  St3,  tedy  do  skupiny 

nejnebezpečnějších  prachů.  Z měření  lze  u  toneru  i  velmi  dobře  vyčíst  optimální 

koncentraci, která se pohybuje v rozmezí 500–750 g/m3. Maximální výbuchový tlak toneru 

byl  naměřen  7,8  bar.  Nejvyšší  hodnoty  pmax  byly  zaznamenány  vždy  při  koncentraci  500 

g/m3. Maximální nárůst tlaku za čas je roven hodnotě 1177 bar.s-1 a to při koncentracích 

500 nebo 750 g/m3. 

4.3.2. Dolní mez výbušnosti 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.2. 

Výsledky měření 

U  toneru,  jak  jsem  předpokládal  z měření  maximálních  výbuchových  parametrů, 

vyšla hodnota LEL poměrně nízká, ale ne nejnižší. Spodní mez výbušnosti byla naměřena 

v koncentracích 30 g/m3 a 20 g/m3, viz. 4.1.2. Výsledkem měření je koncentrace 20 g/m3. 

4.3.3. MIE 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.3. 

Výsledky měření 

Minimální  iniciační  energie  u  tonerového  prachu  byla  nejnižší  hodnotou  ze  všech 

zkoušených prachů a to mezi hodnotami 1 mJ < MIE < 3 mJ. Vzorek prachu velmi dobře 

reagoval na iniciaci o energii 10 mJ. Iniciační energií o velikosti 3 mJ byl iniciován prach 

toneru  pouze  jednou  při  koncentraci  1  250  g/m3.  Tato  koncentrace  je  v porovnání  s 

optimální koncentrací u maximálních výbuchových parametrů poměrně vysoká. Výsledek 

není zcela standardní a bude způsoben anomálií během měření. 
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Obrázek 36 - tonerový prach při měření MIE 

4.4. Multiprach 

Neboli  hnědouhelný  prach  se  dnes  využívá  jako  náhrada  za  uhlí  nebo  také  jako 

náhrada za dražší energetické suroviny. Výhodou oproti hnědému uhlí je vyšší výhřevnost 

multiprachu,  která  je až 25  MJ/kg.  K jeho  spálení  jsou  potřebné  nové  technologicky 

vyspělé  kotle,  kterými  mnoho  firem  nedisponuje.  Jedním  ze  způsobů  spalování 

multiprachu je například ve vznosu nebo ve fluidní vrstvě. Multiprach se vyrábí ve třech 

stupních: drcení, sušení a mletí na jemný prášek. [2] 

Vlhkost  multiprachu  by  měla  být  do  10  hm.  %,  aby  byly  zachovány  jeho 

energetické  vlastnosti  při  spalování.  U  zkoušeného  vzorku  byla  naměřena 

vlhkost 3,02 hm. % dle [18]. [2] 
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Obrázek 37 - prachová zrna multiprachu pod mikroskopem 

4.4.1. Maximální výbuchové parametry 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.1 

Výsledky měření 

 Optimální  koncentrace  pro  maximální  výbuchové  parametry  multiprachu  jsou 

v rozmezí  koncentrací  250-500  g/m3.  Maximální  výbuchový  tlak  byl  naměřen  8,4  barů  a 

maximální  nárůst  tlaku  za čas  858  bar/s.  Hodnota  KSt  je  rovna  hodnotě  233  m.bar/s  a 

multiprach tak řadíme do třídy St 2. Ze všech zkoušených vzorků měl multiprach nejvyšší 

hodnotu maximálního výbuchového tlaku. 

4.4.2. Dolní mez výbušnosti 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.2. 

Výsledky měření 

  Multiprach  vybuchoval  i  při  malých  koncentracích.  U  koncentrace  60  g/m3 

vybuchoval vzorek  nepravidelně,  kdy  ze tří  pokusů  vybuchl pouze  jednou.  I  přesto  byl 

iniciován ještě u koncentrace 15 g/m3. Pro další měření jsem zvolil koncentraci 5 g/m3. Při 

této  koncentraci  už  multiprach  po  třech  po  sobě  jdoucích  testech  nevybuchnul.  Ze  dvou 

naměřených koncentrací 15 a 5 g/m3 (viz. 4.1.2) je výsledkem měření 5 g/m3. 
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4.4.3. MIE 

Popis zařízení a postup měření jsou již popsány v kapitole 4.1.3 

Výsledky měření 

 Minimální  iniciační  energie  byla  naměřena  u  multiprachu  stejně  jako  u  vzorku 

kukuřičného škrobu  mezi  hodnotami  10  mJ  <  MIE  <  30  mJ.  Z výsledků  je  patrné, že 

vzorek kukuřičného škrobu je snazší iniciovat při energii 30 mJ. Multiprach byl iniciován 

při energii 30 mJ celkem čtyřikrát (při koncentracích 750, 1000, 1500, 2000 g/m3). Stejně 

jako  u  tonerového  prachu  bylo  snazší  multiprach  iniciovat  při  koncentracích  o  něco 

vyšších, než je jeho optimální koncentrace. 
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4.5. Celkové výsledky měření 

Tabulka 9 - výsledky měření všech vzorků 

Prach 
Kukuřičný 

škrob 
Hliník Toner Multiprach 

pmax  

[bar] 
7,8 7,0 7,8 8,4 

(dp/dt)max 

[bar/s] 
516 405 1177 858 

KSt 

[bar.m.s-1] 
140 110 320 233 

Copt 

[g/m3] 
750-1000 2000-2750 500-750 250-500 

LEL 

[g/m3] 
60*; (50**) 125*; (100**) 30*; (20**) 15*; (5**) 

MIE s cívkou 

[mJ] 
10–30 30–100 1–3 10–30 

Teplota 

vznícení 

usazeného 

prachu 

[°C] 

X >400 X X 

*- Hodnota LEL dle definice v kapitole „termíny a definice“ v normě [12] 

**- Hodnota LEL dle pracovního postupu v příloze C normy [12] 
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Ze souhrnné tabulky výsledků je patrné, že nejnebezpečnějšími vzorky z měřených 

prachů, jsou vzorky toneru a multiprachu. Tento fakt jsme už odvodili dříve z hodnoty KSt, 

ale  z tabulky  je  to  patrné  i  u  ostatních  parametrů.  Zvýrazněné  hodnoty  v tabulce  daného 

výbuchového parametru jsou maximální hodnotou ze všech měřených vzorků prachu. Dle 

měření  můžeme  pomocí  tříd  výbušnosti  zařadit  prachy  kukuřičného škrobu  a  hliníku  do 

třídy St 1. Prach hnědouhelného multiprachu do třídy St 2 a tonerový prášek do třídy St 3.  

Abychom  si  udělali  představu  o  tom,  co  nám  hodnoty  MIE  vypovídají  o  vzorku 

prachu,  podívejme  se  na  tabulku  níže,  kde  jsou  hodnoty  MIE  rozděleny  dle  citlivosti 

prachu  k elektrostatické  iniciaci.  Je  známo, že  některé  prachy  je  možno  iniciovat  už  od 

energie cca 0,1 mJ. [4] 

 

Tabulka 10 - citlivost vzorku k elektrostatické iniciaci dle energie iniciace  [32] 

MIE < 1000 mJ 
Vzorek je téměř necitlivý k elektrostatické 

iniciaci 

300 mJ < MIE < 1000 mJ 

100 mJ < MIE < 300 mJ 

30 mJ < MIE <100 mJ 

Vzorek je citlivý k elektrostatické jiskře 

10 mJ < MIE < 30 mJ 

3 mJ < MIE < 10 mJ 

Vzorek je velmi citlivý k elektrostatické 

jiskře 

1 mJ < MIE < 3 mJ 

MIE < 1 mJ 

Vzorek je extrémně citlivý k elektrostatické 

iniciaci  
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5. Zkoušení  zpětných  protiexplozních klapek  dle 

ČSN EN 16447 

Tato kapitola je analýzou normy pro zkoušení protiexplozních klapek. V první části 

popisuji  a  přibližuji  zkušební  postup  normy  v přehledné  formě.  V následujícím  textu  se 

mimo jiné budu zabývat částmi zkušebního postupu, které nejsou v normě vysvětleny, ale 

přitom  jsou  důležité  z hlediska  výbuchových  dějů  a  ovlivňují  tak  průběh  celé  zkoušky. 

V tomto ohledu se budu věnovat zejména počátečnímu přetlaku ve zkušební nádobě. 

5.1. Zkušební postu dle ČSN EN 16447 

Tato  norma  formuluje  obecné  technické  požadavky  na  technická  zařízení  zvaná 

zpětné  protiexplozní  klapky.  Zejména  pak  na  jejich  účinnost  a  mechanickou  celistvost. 

Norma slouží pouze pro klapky, které se využívají k oddělení výbuchu prachu z nádob do 

ostatních částí technologie přes spojovací potrubí. Dále se musí jednat o nádoby, u kterých 

je použito odlehčení nebo potlačení výbuchu. [15] 

Na  začátku  zkušebního  postupu  je řečeno, že  veškeré  zkoušky  musí  zohledňovat 

předpokládané použití. Norma dále definuje předpokládané použití jako: 

1) Pracovní podmínky vně a uvnitř zpětné protiexplozní klapky (dále jen ZPK) 

nainstalované na průmyslovém zařízení (teplotní rozsah, rychlost proudění, 

max. koncentrace prachu v zařízení) 

2) Vlastnosti prachu z hlediska jeho hořlavosti (KSt, pmax, MIE, MIT, zda se 

jedná o kovový prach či nikoliv) 

3) Protivýbuchová ochrana na zařízení, u kterého se použije ZPK (u zařízení 

pro odlehčení výbuchu je třeba uvést, zda se jedná o samouzavírací zařízení 

nebo o zařízení, které se neuzavírá) 

4) Nejmenší a největší objem nádoby, ve které může docházet k výbuchu 

5) Specifické vlastnosti prachu (vlhkost, lepivost, schopnost vytvářet klenby, 

abrazivní, korozivní a toxické vlastnosti) 

6) Instalační požadavky na ZPK [15] 
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Zkoušení ZPK dělí norma do tří modulů. Do modulů A, B, C. Modul A představuje 

zkoušku  výbuchové  odolnosti  ZPK.  Cílem  této  zkoušky  je  zjistit,  zda  ZPK  odolává 

maximálnímu tlaku, který výrobce udává. Při zkoušení dle modulu B zjišťujeme, zda ZPK 

zabrání  přenosu  plamene  a  jisker.  A  modul  C  se  nazývá  tzv.  funkční  zkouška,  v které 

ověřujeme,  zda  je  ZPK  schopna  zabránit šíření  výbuchu.  ZPK  se  musí  odzkoušet  podle 

všech  tří  modulů.  Dle  normy  je  možnost  tyto  moduly  vzájemně  i  kombinovat,  a  to 

takovým  způsobem, že  v kombinacích  musí  být  zahrnuty  kritické  zkušební  podmínky 

z různých  modulů.  Možnost  kombinovat  moduly  je  v normě  nedostatečně  popsána: 

Zejména v ní nejsou vysvětleny kritické zkušební podmínky, které musíme pro kombinaci 

modulů znát. Pokud chceme zkoušet nové ZPK postupujeme dle modulu C, v kterém jsou 

implementovány moduly A a B. [15] 

Modul A: ověření výbuchové odolnosti ZPK  

Pro  účely  této  zkoušky  je  udělena  výjimka  a  výbušná  atmosféra  se  smí  vytvořit 

mimo  prach  také  z výbušného  plynu.  Mimo  tento  případ  se  musí  výbušná  atmosféra  pro 

účely této normy vytvářet pouze z výbušných prachů. Zkoušku u modulu A začínáme při 

zcela otevřené klapce a v průběhu výbuchu se musí uzavřít. ZPK musí být odzkoušena na 

maximální tlak, který je výrobcem uveden pro použití klapky. Zkušební sestavu pro modul 

A lze vidět na obrázku 33. [15] 

 

Obrázek 38 - zkušební sestava modulu A [15] 
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Během  zkoušky  se  zaznamenávají  hodnoty  tlaku  ze  snímače  tlaku  umístěného  u 

ZPK.  V případě, že  výrobce  vyrábí  konstrukčně  identické  ZPK  (stejná  geometrie,  sváry, 

materiály, způsob spojování a tloušťka stěn), stačí odzkoušet největší DN ZPK. Výsledkem 

zkoušky  je  zhodnocení,  zda  došlo  k trvalým  deformacím či  nikoliv.  Pro  ZPK  jsou  trvalé 

deformace  přípustné  jen  v případě, že  funkčnost  klapky  není  narušena  nebo  nedošlo  ke 

vzniku nebezpečných stavů na okolí. Při této zkoušce je třeba znát také normu EN 14460, 

jelikož se podle ní ve vyhodnocení zkoušky koriguje maximální tlak v místě klapky. [15] 

Modul B: Zabránění přenosu plamenů výbuchu 

  Cílem zkoušky je ověření schopnosti klapky zabránit přenosu plamenů výbuchu a 

jisker za ZPK. Zkušební sestava je stejná jako pro modul C a je znázorněna na obrázku 34. 

Výbušná  atmosféra  musí  být  vytvořena  tak,  aby  bylo  dosaženo  nejvyššího  KSt.  Zkušební 

sestava  a  podmínky  při  výbuchu  musí  reflektovat  předpokládané  použití ZPK.  Výbušná 

atmosféra  musí  být  vytvořena  v nádobě  a  také  v potrubí  vedoucí  od  nádoby  k ZPK. 

Instalace potrubí za ZPK je benevolentní a ponechává rozhodnutí na zkoušejícím orgánu. 

Pokud  by  potrubí  instalované  za  ZPK  mělo  vliv  na  uzavření  klapky,  musí  být  potrubí 

namontováno.  Na  základě  instalace  potrubí  se  liší  i  následná  detekce.  Pokud  za  ZPK 

potrubí  není  instalováno,  jiskry či  plameny  detekujeme  minimálně  dvěma  kamerami 

z různých úhlů. V opačném případě se umístí jeden detektor plamene ve vzdálenosti max. 

100 mm od klapky na straně mimo účinek výbuchu a minimálně jeden detektor plamene 

mezi nádobu a ZPK. [15] 

 

 

Obrázek 39 - zkušební sestava modulu B, C [15] 



59 

ZPK se zkouší dle několika kritérií. Prvním kritériem je poloha listu v ZPK. Norma 

uvádí, že  je  třeba  odzkoušet  klapku  v otevřené  poloze  a  následně  i  v zavřené  poloze 

(nezaaretované).  Různé  polohy  klapky  se  dále  zkouší  na  maximální  redukovaný  tlak  a 

relativně nízký tlak, kterého můžeme dosáhnout například úpravou odlehčovacího otvoru. 

V normě  není  uvedeno  o  jak  velké  snížení  tlaku  se  jedná.  Dalším  kritériem  je  umístění 

iniciace. Norma uvádí, že zkoušky mají probíhat při dvou různých polohách iniciace. První 

poloha iniciace má být umístěna co nejdál od potrubí vedoucího z nádoby, tedy na pozici 2 

viz.  obrázek  39.  Druhá  poloha  iniciace  je  umístěna  naopak  co  nejtěsněji  k potrubí 

vedoucího z nádoby, tedy poloha 3 viz. obrázek 39. Každá kombinace se zkouší minimálně 

dvakrát.  Pro  lepší  pochopení  slouží  obrázek  40,  v kterém  lze  názorně  zobrazen  průběh 

zkoušky modulu B. [15] 

 

Obrázek 40 – diagram průběhu zkoušky modulu B 

 

 

 

Poloha	iniciace	(2)

Maximální	redukovaný	

tlak

Otevřený	list	
ZPK

Uzavřený	list	
ZPK	

(neuzamčený)

Relativně	nízký	tlak

Otevřený	list	
ZPK

Uzavřený	list	
ZPK	

(neuzamčený)

Poloha	iniciace	(3)

Maximální	redukovaný

tlak

Otevřený	list	
ZPK

Uzavřený	list	
ZPK	

(neuzamčený)

Relativně	nízký	tlak

Otevřený	list	
ZPK

Uzavřený	list	
ZPK	

(neuzamčený)
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Během  všech  uvedených  kombinací se  při  zkoušce  sleduje,  zda  dojde, či  nedojde 

k průniku  jisker  nebo  plamenů  skrz  ZPK.  Dále  se  sleduje,  jestli  je  list  klapky  po  celou 

dobu zkoušky uzavřen a nedojde k jeho otevření vlivem pulzování tlaku. Pulzování tlaku je 

způsobeno vznikem podtlaku v nádobě během výbuchu. Podtlak a následné pulzace mohou 

být natolik velké, že nám mohou list otevírat. Zkouška se pokládá za úspěšnou v případě, 

že  nedojde  k průniku  plamenů či  jisker  přes  ZPK.  V případě, že  je  zkouška  úspěšná, 

můžeme  zkoušenou  ZPK  použít  i  pro  prachy,  které  mají  maximální  experimentální 

bezpečnou  spáru  stejnou  nebo  větší,  než  je  hodnota  u  prachu,  který  byl  použitý  během 

zkoušek. Výpočet viz. norma [15].  

Modul C: Funkční zkouška 

V modulu  C  se  zkouší  schopnost  klapky  zastavit  výbuch  v různých  instalačních 

vzdálenostech od nádoby, v které k výbuchu dochází.  

Zkušební  sestava  je  sestavena  dle  obrázku  34.  Objem  nádoby  v kombinaci 

s potrubím  musí  být  roven  minimálnímu  objemu  nádoby  dle  předpokládaného  použití. 

V modulu  C  už  je  požadavek  na  instalaci  rovného  potrubí  za  ZPK,  tedy  na  straně,  kde 

nedochází  k působení  výbuchu,  a  to  v případě,  jestliže  potrubí  spojené  se  zkušební 

nádobou obsahuje ohyby nebo překážky v potrubí. Norma stanovila délku tohoto potrubí 

minimálně  na  pěti  násobek  jeho  průměru.  Pokud  nebude  rovné  potrubí  za  ZPK 

instalováno,  norma  požaduje  dodatečné  zkoušky  pro  ohyby  a  překážky  v potrubí. V 

průběhu zkoušek je vyžadována přítomnost výbušné atmosféry v nádobě i v potrubí, které 

je  k ní  připojené. Dále  musí  být  vytvořena  výbušná  směs  o  takové  koncentraci,  aby  bylo 

zajištěno, že plameny výbuchu dosáhnou až k umístění ZPK. Dle předpokládaného použití 

musí  být  během  zkoušek  použity  všechny  konfigurace  proudění  (tlačný  systém/sací 

systém).  Pokud  se  ZPK  zkouší  s  nádobou,  která  je  chráněna  odlehčením  výbuchu, lze 

výsledky  z měření  použít  pro  nádoby  s odlehčením  výbuchu,  ale  také  pro  nádoby 

s potlačením  výbuchu.  Pokud  se  ZPK  zkouší  na  nádobě  se  systémem  potlačení  výbuchu, 

lze výsledky z měření použít pouze pro tento typ nádob. [15] 

Měřící  technika  se  skládá  z tlakového  a  optického čidla  plamenů  nebo  kamer. 

Tlaková čidla musí být umístěna v počtu minimálně po jednom kusu na zkušební nádobě a 

na  potrubí  vedoucího  ze  zkušební  nádoby  u  ZPK. Čidlo  plamene  musí  být  umístěno 

minimálně po jednom kusu na potrubí mezi zkušební nádobou a ZPK. Další čidlo plamene 
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je  umístěno  na  potrubí  za  ZPK  v max.  vzdálenosti  100  mm  od  klapky.  Dále  se  mohou 

instalovat  kamery,  které  se  musí  použít  v počtu  nejméně  dvou  a  umístit  je  vzájemně  tak, 

aby každá snímala ústí potrubí z jiného úhlu. Během výbuchu totiž může dojít k zastínění 

vystupujících  jisker  nebo  plamenů  z  ZPK  prachem,  a  proto  je  lepší  použít  dvě  kamery 

z různých úhlů. [15] 

Zkušební  postup  se  odvíjí  dle  umístění  iniciace  a  tlaku  vyvolaného  výbuchem 

v nádobě. V modulu C se oproti modulu B do zkušebního postupu zahrnuje také instalační 

vzdálenost ZPK. Stejně jako tomu bylo u modulu B, musí být u modulu C každá zkušební 

kombinace  odzkoušena  minimálně  dvakrát.  Pro  lepší  pochopení  jsem  zpracoval  zkušební 

postup  do  diagramu  viz.  obrázek  41.  Zkouška  začíná  při  iniciaci  v poloze  3,  tedy  poloha 

nejbližší spojovacímu potrubí. Poloha je zvolena záměrně, aby plameny výbuchu dosáhly 

ZPK v nejkratším čase. Z tohoto důvodu je při této zkoušce ZPK instalována v minimální 

instalační vzdálenosti (Lmin). V případě druhé polohy je záměrem zkoušky odzkoušet ZPK 

na  maximální  výbuchové  parametry,  a  proto  se  instaluje  ZPK  naopak  v maximální 

instalační vzdálenosti (Lmax). [15] 

 

 

Obrázek 41 - diagram průběhu zkoušky dle modulu C 

  

Poloha	iniciace	
(3)

Lmin

Maximální

KSt

pred,	max

nízký	tlak

KSt=	50-100

[bar.m.s-1]

Poloha	iniciace

vedoucí	k	
maximálnímu

pred,	max

Lmax
Maximální

KSt



62 

Zkouška se pokládá za vyhovující v případě, že nedojde na straně za ZPK ke vzniku 

jisker nebo plamenů. Dalším kritériem je, aby klapka zůstala dostatečně dlouho uzavřena. 

Při  výbuchovém  ději  během  zkoušky  dochází  ve  zkušební  nádobě  k  podtlaku,  který 

způsobí tlakové pulsy v potrubí. Tyto pulsy mohou způsobit pootevření klapky a průchodu 

jisker  nebo  plamenů.  Tímto  bodem  splňujeme  podmínku  modulu  B.  Dále  se  zkoumá 

maximální tlak ve zkušební nádobě, v potrubí mezi zkušební nádobou a ZPK a v potrubí za 

ZPK.  Maximální  tlak  se  zkoumá  v závislosti  na  instalační  vzdálenosti 

(maximální/minimální)  s ohledem  na  pevnost  ZPK.  Měření  maximálního  tlaku  reflektuje 

modul A.  [15] 

5.2. Nedostatky normy 

Ze studia normy a během zkoušení ZPK jsem došel k některým jejím nedostatkům. 

Především  díky  měření  maximálních  výbuchových  parametrů  na  zařízení VA –  20.  Při 

měření  dle  norem  [9],  [10],  [11]  je  totiž  zřejmé, že  je  v nich  detailně  popsána  příprava 

výbuchu prachu, čímž je děj řízený. Výše uvedené normy specifikují přesné hodnoty tlaku 

při  výbuchu,  doby  iniciace,  velikost  rozviřovací  nádoby,  přetlak  v rozviřovací  nádobě, 

způsob  vytvoření  výbušné  koncentrace,  velikost  iniciační  energie  a  další.  V normě  na 

zkoušení ZPK je požadavek pouze na provedení výbuchu prachu za maximálních hodnot 

KSt. Další vlivy, které ovlivňují výbuchový děj nejsou v normě řešeny. Pouze je požadavek 

popsat  tyto  vlivy  v protokolu  o  zkoušce.  V praxi  to  tedy  znamená, že  si  každá  zkušebna 

může  zvolit  své  vlastní  technické řešení,  jak  dosáhnout  požadovaných  hodnot  KSt. Tím 

mohou vznikat významné rozdíly ve výsledcích zkoušek. 

5.2.1. Rozviřovací systém aneb vliv počátečního přetlaku 

Jeden  z hlavních  vlivů  na  výbuchový  děj,  který  se  v normě  [15]  nespecifikuje, je 

rozviřovací  systém  zkušební  sestavy.  Konkrétně  poloha,  velikost  rozviřovacích  nádob 

(rozviřovačů), plnící tlak, způsob rozvíření prachových částic a případný vliv rozviřovačů 

na počáteční tlak v objemu zkušební nádoby. Z normy je s ohledem na rozviřovací systém 

pouze  patrné, že  výbušnou  atmosféru  musíme  o  stejné  koncentraci  zajistit  ve  zkušební 

nádobě  a  zároveň  v potrubí,  které  je  na  nádobu  nainstalováno.  V praxi  si  tedy technické 

řešení systému volí zkušebny dle sebe. U zkoušek ZPK se můžeme setkat se zkušebními 
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nádobami  o  objemu  od  0,4  m3  až  do  20  m3.  Rozviřovací  nádoba je  v praxi  omezena  na 

jeden  typ  o  objemu  5,4  dm3  s  plnícím  tlakem  20  barů.  Pro  účely  této  práce  probíhaly 

zkoušky na zkušební nádobě o objemu 1,2 m3 s rozviřovací nádobou o objemu 5,4 dm3 a 

plnícím  tlakem  20  barů.  Pro  ověření  vlivu  počátečního  přetlaku  se  používaly  během 

zkoušek  ZPK  také  nádoby  o  objemu  3  dm3,  které  se  plnily  tlakem  5  až  6  barů. 

S rozviřovací  nádobou  o  objemu  3  dm3  se  standardně  u  zkoušek  nesetkáme.  Srovnání 

rozviřovačů o objemu 5,4 a 3 dm3 znázorňuje tabulka 13. 

 První problém volného výkladu rozviřovacího systému v normě nastává při použití 

zcela otevřeného odlehčovacího otvoru na zkušební nádobě. V tomto případě dochází při 

rozvíření  prachu  k jeho částečnému  úniku  přes  odlehčovací  otvor.  Z toho  vyplývá, že je 

v takovém případě velmi obtížně ve zkušební nádobě dosáhnout požadované koncentrace, 

kterou jsme si před začátkem měření stanovili. Odhadnout nebo spočítat množství uniklého 

prachu není reálné z důvodů turbulence směsi, použití různých odlehčovacích otvorů apod. 

Z tohoto důvodu jsme při praktickém měření odlehčovací otvor uzavřeli. K jeho uzavření 

jsme použili fólii, která zamezí úniku výbušné atmosféry, ale zároveň se při nárůstu tlaku 

protrhne a neovlivní tak redukovaný tlak. Tímto způsobem sice eliminujeme únik prášku, 

ale  nastává  nový  problém  a  tím  je  vznik  přetlaku  ve  zkušební  nádobě.  Přetlak  je  pro 

zkušební  proces  negativní  ze  dvou  důvodů.  Tím  prvním  je  ovlivnění  výbuchových 

parametrů, je známo, že  počáteční  přetlak  zvyšuje  výbuchové  parametry  viz.  1.3.4. 

V dalším  případě,  vlivem  příliš  velkého  počátečního  přetlaku,  dochází  k protrhnutí 

ochranné  fólie  na  odlehčovacím  otvoru  před  iniciací  prachu  a  dojde  tak  k úniku části 

výbušné atmosféry. Dle zkoušek na VVUÚ a.s. se zjistilo, že jedna rozviřovací nádoba o 

objemu 5,4 dm3 a pod tlakem 20 bar vytvoří ve zkušební nádobě o objemu 1,2 m3 přetlak 

v rozsahu 6,8 – 8,2 kPa = 0,068-0,082 bar. [31] Na základě této zkoušky a teorie výbuchu 

dle  [1],  [3],  [20]  můžeme  konstatovat, že  tak  malý  přetlak  nebude  mít žádný  anebo  jen 

zanedbatelný vliv na výbuchové parametry. V druhém případě vlivem přetlaku docházelo 

během  zkoušek  k protrhnutí  fólie  a  úniku  prachu  ze  zkušební  nádoby.  Z toho  důvodu  je 

třeba počáteční přetlak snížit. 
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Obrázek 42 - zkušební sestava na zkoušení ZPK firmy RSBP 

 

Během  měření  jsem řešil  problematiku  počátečního  přetlaku  kombinací  dvou 

způsobů. Snížení přetlaku můžeme docílit jednak použitím menší nádoby rozviřovače viz. 

tabulka 12. V takovém případě jsme limitováni rozsahem koncentrací, který jsme schopni 

vytvořit.  Každou  rozviřovací  nádobu,  aby  došlo  k úspěšnému  rozvíření,  je  totiž  možno 

plnit prachem maximálně do ¾ jejího objemu. Další technické řešení je instalace malého 

automaticky  uzavíratelného  otvoru  na  zkušební  nádobu.  Tato  malá  klapka je  v době 

rozvíření  prachu  otevřená.  Přetlak  vytvořený  rozviřovacím  systémem  se  tlačí  cestou 

nejmenšího odporu ven z nádoby přes tuto klapku. A dochází tím k uvolnění negativního 

přetlaku. Klapka se po rozvíření prachu zavře řádově ve stovkách milisekund, aby nedošlo 

k následnému  ovlivnění  výbuchu.  Vliv  klapky  pro  odlehčení  počátečního  přetlaku je 

znázorněn v tabulce 11. 

Tabulka 11 - vliv odlehčovací klapky na počáteční přetlak ve zkušební nádobě [31] 

Objem zkušební 

nádoby [m3] 
Rozviřovač 

Klapka pro snížení 

počátečního přetlaku 

Počáteční přetlak 

[kPa] 

1,2 5,4 dm3 (20 bar) NE 7,7 

1,2 5,4 dm3 (20 bar) ANO 2,3 



65 

 

Obrázek 43 - klapka pro odlehčení počátečního přetlaku 

Z tabulky  12  lze  vyčíst, že  při  navrhování  zkušební  sestavy  je  z hlediska 

počátečního přetlaku důležité volit správnou kombinaci rozviřovacích a zkušebních nádob. 

Tabulka  nám  znázorňuje  pouze  použití  jedné  nádoby  rozviřovače,  ale  běžnou  praxí  je 

použití i dvou rozviřovačů najednou. Jednoduchou matematikou si můžeme spočítat změnu 

procentuálního  podílu  při  použití  více  rozviřovačů  najednou.  V tabulce  je  uvedeno, že 

stlačený  vzduch  a  prach  obsažený  v  rozviřovači  o  objemu  5,4  dm3  (20  bar)  bude  ve 

zkušební nádobě  o  objemu  1,2  m3  zaujímat  9  %  jejího  celkového  objemu  a  u  zkušební 

nádoby o objemu 0,4 m3 dokonce 27 %.  Při použití rozviřovače u nádoby o objemu 0,4 m3 

bude  nutné  nárůst  počátečního  tlaku  brát  v  úvahu.  Můžeme  usoudit, že  používání 

rozviřovačů  o  objemu  5,4  dm3  (20  bar)  není  z důvodu  počátečního  přetlaku  ideálním 

řešením  pro  všechny  objemy  zkušebních  nádob.  Konkrétně  pro  objem  zkušebních  nádob 

menších než 1,2 m3 je jejich používání nevhodné. 
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Tabulka 12 – procentuální vyjádření objemu vzduchu z rozviřovačů v objemu zkušební nádoby 

Plnící tlak 

[bar] 

Objem 

rozviřovací 

nádoby 

[dm3] 

Objem 

nestlačeného 

vzduchu 

v rozviřovací 

nádobě 

[dm3] 

 Procentuální 

vyjádření v 

objemu 

zkušební 

nádoby 1,2 m3  

Procentuální 

vyjádření v 

objemu 

zkušební 

nádoby 0,4 m3 

20 5,4 108 9 % 27 % 

6 5,4 32,4 2,7 % 8,1 % 

5 5,4 27 2,25 % 6,75 % 

20 3 60 5 % 15 % 

6 3 18 1,5 % 4,5 % 

5 3 15 1,25 % 3,75 % 

 

 

Dle  příslušné  zkušební  normy  [15]  a  prováděných  zkoušek  vyšlo  najevo, že je 

možné  sestavit  více  zkušebních  sestav.  Především  podle  velikosti  a  počtu  rozviřovacích 

nádob, doby iniciace a vytvoření výbušné atmosféry. Jedna z možných zkušebních sestav 

je použití rozviřovače na zkušební nádobu a na potrubí k ní připojené. V této konfiguraci 

vytvoříme  výbušnou  atmosféru,  jak  v potrubí,  tak  ve  zkušební  nádobě,  ale  rozviřovač  na 

potrubí  svým  přetlakem  ovlivní  výbuch,  který  se šíří  ze  zkušební  nádoby.  Druhá 

alternativa  je  vytvoření  výbušné  atmosféry  pouze  ve  zkušební  nádobě.  V tomto  případě 

sice  nedochází  k ovlivnění  výbuchu  v potrubí,  ale  tato  sestava  není  zcela  korektní 

s normou, která uvádí, že je potřeba vytvořit výbušnou atmosféru o stejné konzistenci ve 

zkušební  nádobě  i  v potrubí.  Dalším  problémem  je  únik  prachu  přes  odlehčovací  prostor 

vlivem  počátečního  přetlaku  vytvořeného  rozviřovačem.  V praxi  nastává  problém 

s vytvořením  požadované  koncentrace  ve  zkušební  nádobě.  Proto  jsem  experimentálně 

zkoušel  použít  fólii  přes  odlehčovací  otvor,  aby  se  zabránilo  úniku  výbušné  atmosféry. 

Vliv použití fólie na redukovaný tlak při výbuchu lze vidět v tabulce 13. Znatelný rozdíl 
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mezi redukovanými tlaky je při použití fólie na odlehčovacím otvoru o DN 450. V tomto 

případě  je  rozdíl  redukovaných  tlaku  0,15  –  0,2  barů.  V případě  použití  odlehčovacího 

otvoru  o  DN  300  je  rozdíl  redukovaných  tlaků  zanedbatelný  a  pohybuje  se  od  0,03-0,07 

barů. Znamená to, že čím menší odlehčovací otvor, tím menší únik výbušné atmosféry a od 

určitého průměru je tak používání fólie zbytečné. 

Další ovlivnění, které lze z tabulky 13 sledovat, je vliv objemu rozviřovací nádoby 

na redukovaný tlak výbuchu. Při měření jsem srovnával rozviřovače o objemu 5,4 a 3 dm3 

ve  zkušební  nádobě o  objemu  1,2  m3.  Ovlivnění  lze  vypozorovat  pouze  u  odlehčovacího 

otvoru o velikosti DN 300. V tomto případě je rozdíl mezi redukovanými tlaky 0,2 barů.  
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Tabulka 13 - vliv rozviřovací nádoby a odlehčovacího otvoru na redukovaný tlak ve zkušební nádobě o 
objemu 1,2 m3 [31] 

Rozviřovací 

nádoba 
Pozice klapky 

Odlehčovací otvor 

[m2] 

Redukovaný tlak 

[bar] 

1 x 5,4 dm3 (20 bar) 

Škrob 
Otevřená 

0,16 (DN 450) 

Fólie 
0,60 

1 x 3 dm3 (20 bar) 

Škrob 
Otevřená 

0,16 (DN 450) 

Fólie 
0,65 

2 x 5,4 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,16 (DN 450) 

Fólie 
0,25 

2 x 3 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,16 (DN 450) 

Fólie 
0,23 

2 x 5,4 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,16 (DN 450) 

Bez fólie* 
0,10 

2 x 3 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,16 (DN 450) 

Bez fólie* 
0,05 

2 x 5,4 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,07 (DN 300) 

Fólie 
0,53 

2 x 3 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,07 (DN 300) 

Fólie 
0,33 

2 x 5,4 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,07 (DN 300) 

Bez fólie* 
0,60 

2 x 3 dm3 (6 bar) 

Multiprach 
Zavřená 

0,07 (DN 300) 

Bez fólie* 
0,30 

Bez fólie* - odlehčovací otvor na zkušební nádobě je zcela otevřený 
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5.2.2. Doba zpoždění iniciace 

Jak  už  bylo  uvedeno  výše  v textu,  doba  iniciace  nám  definuje  koncentraci  a 

turbulenci  prachovzdušné  směsi  ve  zkušební  nádobě.  Zkušební  děj  probíhá  následujícím 

způsobem.  Prach  je  ve  zkušební  nádobě  rozptýlen  pod  tlakem  z rozviřovací  nádoby  a  po 

nějaké době (doba iniciace) je rozptýlená směs zapálena iniciační energií. Moment, kdy je 

směs  prachu  se  vzduchem  zapálena,  je  velmi  důležitý.  Jedná  se  o  okamžik,  kdy  v celém 

objemu  zkušební  nádoby  je  vytvořena  námi  požadovaná  koncentrace.  Celý  proces  od 

vyprázdnění rozviřovací nádoby po iniciaci směsi trvá řádově v milisekundách. Pokud není 

iniciace  správně  načasována,  dochází  ke  dvěma  scénářům.  V prvním  případě  dojde 

k iniciaci  příliš  brzy,  což  znamená, že  se  prach  nestihl  rozptýlit  do  celého  objemu. 

Rozptýlil  se  tedy  do  menšího  prostoru  než  bylo  zamýšleno.  V daném  prostoru  se  tak 

vytvořila vyšší koncentrace. Takto vytvořený mrak směsi ani nemusí v extrémním případě 

zasáhnout  do  polohy  iniciačního  zdroje. V dalším scénáři  dojde  k iniciaci směsi pozdě. 

V tomto případě sledujeme, že směs ve zkušební nádobě se stává časem méně turbulentní. 

Směs  dosahuje  menších  výbuchových  parametrů a sedimentující částice  prachu  postupně 

ovlivní  koncentraci  ve  zkušební  nádobě.  Jakmile  přestane  působit  kinetická  energie 

předaná částicím  prachu  tlakem  z rozviřovací  nádoby,  dochází  vlivem  gravitace 

k sedimentaci částic.  Jak částice  prachu  sedimentují  vzniká  v objemu  zkušební  nádoby 

nižší koncentrace a dochází ke zkreslení výsledků. Z výše uvedeného můžeme odvodit, že 

doba iniciace se musí volit dle objemu zkušební nádoby a dle objemu rozviřovací nádoby. 

V publikaci Chyba! Nenašel se zdroj odkazu. se autor tímto problémem zabývá a uvádí 

rozdílné  doby  iniciace  pro  zkušební  nádoby  o  objemu  20  dm3  a  1  m3  a  pro  rozviřovací 

nádoby  o  objemu  5,4  dm3  a  10  dm3,  viz.  kapitola  4.1.1  „postup  měření“.  S ohledem  na 

výše  uvedená  fakta je  pro  zkoušku  zpětných  protiexplozních  klapek žádoucí,  určit  dobu 

iniciace dle objemů zkušebních nádob a rozviřovačů. 

5.2.3. Objem nádoby a potrubí 

Z normy se dozvíme, že  objem  zkušební  nádoby  v kombinaci  s potrubím  se  musí 

rovnat  minimálnímu  objemu  nádoby  předpokládaného  použití.  Tento  požadavek  odráží 

kubický  zákon,  z kterého  víme, že  pokud  ZPK  splní  funkčnost  při  minimálním  objemu, 

splní svou funkčnost i při větším objemu zkušební nádoby. Dle kubického zákona (1) platí, 

že  výbuchové  parametry  se  s  rostoucím objemem  kubické  nádoby  snižují.  Výbuchové 
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podmínky  pro  ZPK  u  větších  objemů  nádob  jsou  tedy  mírnější.  V normě  je  uvedeno, že 

musí být stejná výbušná atmosféra ve zkušební nádobě i v potrubí. Zde nastává problém, 

jelikož koncentrace výbušné atmosféry se vytváří z navážky prachu dle objemu, v kterém 

chceme výbušnou atmosféru vytvořit. Z normy není jasné, jaký objem máme brát v úvahu, 

zda stačí objem zkušební nádoby nebo objem nádoby s potrubím dohromady, či posuzovat 

objem  nádoby  a  potrubí  zvlášť.  Další  problém  se  vyskytne  ve  spojitosti použití 

rozviřovacího systému. Další problém, který norma neřeší ve spojitosti s objemem nádoby, 

je  poměr  velikosti  ZPK  vůči  objemu  zkušební  nádoby.  Uvědomme  si  totiž, že  pokud 

budeme zkoušet klapku s velkým DN na zkušební nádobě o malém průměru, změníme tím 

zcela  podmínky  zkoušky.  V tomto  případě  se  jedná spíše  o šíření  výbuchu  v potrubí  než 

výbuchu ve filtrační jednotce s následným šířením do potrubí. Výbuch v potrubí je daleko 

rychlejší  děj,  než  je  tomu  u  výbuchu  v nádobě  s následným šířením  v potrubí.  Rychlost 

šíření  plamene  je  v potrubí  daleko  vyšší  a  v takto  vybudované  zkušební  sestavě ZPK 

nebudou splňovat svou funkci. 

5.2.4. Další nesrovnalosti 

V normě se používá často pojem „zařízení“. Tento termín je použit velmi nejasně a 

není zřejmé, zda tím má autor v konkrétním případě na mysli ZPK, zkušební nádobu nebo 

nádobu předpokládaného použití viz. 5.2.4. d). 

Také  instalace  potrubí  za  ZPK  není  zcela  jasná.  V normě  se  uvádí, že  instalace 

potrubí  je  nutná  v případě, že  potrubí  ovlivní  uzavírací  dobu  klapky.  Způsob  zjištění 

ovlivnění se v normě neuvádí.  

 Další částí,  která  je  v normě  nedořešena je určení  detekční  techniky  pro  zkoušku 

ZPK. Zejména specifikace technických parametrů kamer umístěných za ZPK. Výbuchový 

děj  považujeme  za  extrémně  rychlou  reakci a  s ohledem  na  tento  fakt  je  třeba  používat 

detekční  zařízení,  která  ji  dokáže  zaznamenat.  Kamery  třídíme  dle  několika  technických 

specifikací, přičemž konkrétně u této zkoušky nás nejvíce zajímá parametr fps. Fps neboli 

také frames per second, tedy počet snímků za sekundu. Tento parametr mají kamery velmi 

odlišný  a  je  zřejmé, že  kamera  se  120  snímky  za  sekundu  nezachytí  takové  detaily  jako 

kamera  s 1000  snímky  za  sekundu.  Bylo  by  vhodné,  aby  norma  uvedla  minimální 

požadavky na technické parametry kamer použitých jako detekční zařízení. Dále je potřeba 
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definovat  optickou  detekci  plamene.  Zejména  potom  její  hloubku  usazení  do  potrubí. 

Optické čidlo nainstalované v úrovni hrany potrubí má daleko širší úhel snímání světla než 

optická  detekce  instalovaná  nad  hranou.  Proto  příliš  mělce  usazená  detekce  nám  může 

detekovat  i  plamen,  který  ještě  ani  nedosáhl  místa  instalace  optické  detekce,  což  je 

negativní.  Stejně  u  detekce  tlaku  máme  několik  druhů  detekčních  zařízení  jako  detekce 

statického tlaku, detekce dynamického tlaku, různá citlivost detekce apod. U detekce tlaku 

ani  u  detekce  plamene  není  vůbec žádná  zmínka  o  jejich  charakteristikách,  jak  by  měla 

vypadat.  
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6. Závěr 

Abychom mohli chránit lidské životy, musíme pomocí vědy a technologií vytvářet 

technická  zařízení,  která  jsou  schopna  zmírnit  negativní  dopady  přírodních  jevů.  Tato 

zařízení  se  sama  nesmí  stát  nebezpečím  pro  své  okolí,  a  proto  je  třeba,  aby  podléhala 

přísné  kontrole,  než  se  použijí  v praxi.  Cílem  této  práce  bylo  experimentálně  ověřit  vliv 

počátečního  přetlaku  při  zkoušení  zpětných  protiexplozních  klapek  z  hlediska  normy 

k tomu  určené.  Během  studia  a  měření  se  objevily  další  vlivy,  které  mohou  ovlivňovat 

výbuchový děj v průběhu zkoušky a mohou být předmětem dalšího zkoumání. 

K dosažení  cíle  bylo  nutno  nejprve  teoreticky  nastudovat  parametry  ovlivňující 

výbuch.  V této části jsem  zjistil, že  počáteční  tlak  má  vliv  na  maximální  výbuchové 

parametry  a  jeho  další  zkoumání  bude  účelné.  V následujících částech  práce  popisuji 

hlavní  princip  fungování  zpětné  protiexplozní  klapky.  A  také  technologie,  na  kterých  se 

zpětné protiexplozní klapky používají. To vše pro lepší pochopení prováděných zkoušek. 

Hlavní částí práce bylo prostudovat normu, abych zjistil, do jaké míry norma zhodnocuje 

vliv  počátečního  přetlaku.  Z teoretické  analýzy  normy  vyplývá, že  v  ní  chybí  základní 

přehledný postup zkoušky a dále pak také zhodnocení počátečního přetlaku a jeho vliv na 

zkoušku.  Dalším  postupem  bylo  praktické  ověření  závěrů  ze  studia  normy.  Než  byly 

započaty  zkoušky  na  funkčnost  zpětné  protiexplozní  klapky  dle  normy,  bylo  potřeba 

provést  vstupní  měření  na  vybrané  technicko  bezpečnostní  parametry  použitých  vzorků 

prachů.  Vstupní  měření  bylo  provedeno  na  tyto  charakteristiky:  maximální  výbuchový 

tlak, maximální nárůst tlaku za čas, spodní mez výbušnosti a minimální iniciační energie. 

Z těchto  zkušebních  vzorků  prachů  měl  největší  výbuchové  parametry  tonerový  prach a 

byl  zařazen  do  třídy  nebezpečí  St  3.  Poslední části  práce  je  praktické  ověření  vlivu 

počátečního přetlaku na průběh zkoušky.  

Vliv počátečního přetlaku jsem ověřoval ze dvou hledisek.  Prvním bylo ovlivnění 

výbuchových  parametrů.  Z měření  vyplývá, že  při  použití  jednoho  rozviřovače  o  objemu 

5,4 dm3 s plnícím tlakem 20 barů je vliv počátečního přetlaku zanedbatelný u zkušebních 

nádob  o  objemu  1,2  m3  a  větších.   Dále  jsem  porovnával  použití  dvou  rozviřovačů  o 

objemu  5,4  dm3  a  3  dm3  s plnícím  tlakem  6  bar.  Při  zkouškách  na  zkušební  nádobě  o 

objemu 1,2 m3 se zaznamenal vliv u odlehčovacího otvoru DN 300.  Redukovaný tlak byl 

v tomto  případě  u  rozviřovačů  o  objemu  5,4  dm3  vyšší  o  0,2  barů.  Při  zkouškách  ve 
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zkušební  nádobě  o  objemu  menší  než  1,2  m3  je  nutné  použít  jiný  typ  rozviřovačů  než 

standardně  používáných  o  objemu  5,4  dm3  s plnícím  tlakem  20  bar.  Druhým  hlediskem 

bylo  ověření  úniku  výbušné  atmosféry  ze  zkušební  nádoby  vlivem  počátečního  přetlaku 

způsobeným  rozviřovači.  Pro  tento  účel  jsem  porovnával  zkušební  nádobu  o  objemu 

1,2 m3  bez  použití  fólie  a  s použitím  fólie.  Při  použití  odlehčovacího  otvoru  s rozměrem 

DN 450 a vyšší, je při instalaci dvou rozviřovačů o objemu 5,4 dm3 s tlakem 6 bar, nutné 

použít fólii. Při zkouškách bez fólie byl výsledek redukovaného tlaku přibližně o 0,15 barů 

nižší, než tomu bylo v případě, kdy se fólie použila. Při menších odlehčovacích otvorech 

neměla fólie na redukovaný tlak vliv.  

Pro  lepší  pochopení  vlivu  počátečního  přetlaku  na  průběh  zkoušky  je  zapotřebí 

dalšího  výzkumu  různých  kombinací  objemů  zkušebních  nádob,  rozviřovačů  a  velikostí 

odlehčovacích ploch. Během průběhu měření a studia normy také vyšlo najevo, že norma 

nezohledňuje  další  parametry  ovlivňující  výbuch  jako  například  dobu  zpoždění  iniciace, 

poměr  velikosti  nádoby  a  zkoušené  protiexplozní  klapky  apod.  Norma  na  zkoušky 

protiexlozních  klapek  by  z výše  uvedených  důvodů  měla  být  předmětem  dalšího 

zkoumání.  Pro  zlepšení  kvality  normy  by  bylo  vhodné  zpracovávat  zkušební  postup 

v podobě diagramů viz. obrázek 40 a 41.  
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