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Anotácia 

VÁŇA, Matej. Štúdium výbuchových parametrov disperzie pracho-vzduchových zmesí 

zmenou molekulovej štruktúry. Ostrava, 2019. 91 s. Diplomová práca. VŠB - TU Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 

Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovať a experimentálne potvrdiť vplyv zmeny 

molekulovej štruktúry pyridín-3-karboxylovej kyseliny na jej výbuchové parametre 

naviazaním atómu brómu do jej štruktúry v pevnom skupenstve s aplikáciou výsledkov vo 

farmaceutickom a chemickom priemysle. V rámci práce bola vykonaná validácia 

experimentálnej aparatúry pre meranie parametrov pri výbuchu prachovzduchovej disperzie, 

optimalizovanie meracích systémov výbuchovej komory a analýza závislosti parametrov pri 

výbuchu na počiatočných podmienkach. Celkovo sa nameralo vyše 40 originálnych 

tlakových záznamov. Nad rámec práce bol stanovený a diskutovaný vplyv počiatočnej 

teploty, iniciačného zdroja a rozvirovacieho systému na hodnoty pri výbuchu parametrov 

oboch chemických látok. Originalitou práce je kvantitatívne zhodnotenie parametrov pri 

výbuchu kyseliny a zlúčeniny, ktorá je vytvorená z tejto kyseliny náhradou atómu vodíka 

atómom brómu. Diplomová práca prepája základný a aplikovaný výskum a vedie k realizácii 

tzv. aplikačne zameraného základného výskumu. 

 

Kľúčová slova: Výbuchové parametre, pyridin-3-carboxylová kyselina, bróm, výbuchová 

komora. 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

VÁŇA, Matej. Study of the explosion parameters of the powder-air dispersions by the 

change of the molecular structure. Ostrava, 2019. 91 s. Diploma thesis. VŠB – TU Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. 

 

The main aim of the diploma thesis is to analyze and experimentally confirm the effect of 

the change of the pyridine-3-carboxylic acid molecular structure on its explosion parameters 

by adding the bromine atom to its structure in the solid state with the application of results 

in the pharmaceutical and chemical industries. In the framework of the work, the 

experimental apparatus was validated to measure the explosion parameters of the dust-air 

dispersion, optimize the measurement systems of the explosion chamber and analyze the 

dependence of the explosion parameters on the initial conditions. In total, more than 40 

original pressure records were measured. Above and beyond the scope of the work, the 

influence of the initial temperature, the initiation source and the booster system on the values 

of the explosion parameters of both chemicals was determined and discussed. The originality 

of the work is a quantitative evaluation of the acid and compound explosion parameters, 

which is formed from this acid by the replacement of a hydrogen atom with a bromine atom. 

The thesis interconnects basic and applied research and leads to the implementation of so-

called application-oriented basic research. 

 

Keywords: Explosion parameters, pyridine-3-carboxylic acid, bromine, explosion vessel. 
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Zoznam symbolov a skratiek 

K Koeficient horľavosti látky 

pmax Maximálny výbuchový tlak 

V objem 

Kst, 

Kmax 
Kubická konštanta nádoby 

dp/dt 
Maximálna rýchlosť nárastu výbuchového 

tlaku 

E Iniciačná energia 

Pred,max Maximálny redukovaný výbuchový tlak 

A Plocha odľahčovacieho otvoru 

pstat Statický reakčný tlak 

t Čas 

C koncentrácia 

Pex Výbuchový tlak 

tv Oneskorenie iniciácie 

p1 Počiatočný tlak 

Y1 Pretlak v zásobníku na prach 

Y2 Výbuchový tlak v komore 

ta Iniciácia rýchlootváracieho ventilu 

t0 Zahájenie rozvírenia prachu 

tt Reakčná doba rýchlootváracieho ventilu 

r Polomer 

M Obsah vlhkosti 

m0 Hmotnosť vzorky pred vysušením 

m1 Hmotnosť vzorky po vysušení 

T Počiatočná teplota 

td Otvorenie ventilu 

t1 Čas maximálneho výbuchového tlaku 

p Počiatočný tlak 

pm Výbuchový tlak 
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Úvod 

           Prášky alebo prachové látky sú súčasťou mnohých priemyselných odvetví. Bez 

ohľadu na to či je prach produktom výroby alebo ako odpad, veľká väčšina prachov 

predstavuje nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Prachová vrstva hrúbky 1 mm 

v uzavretej miestnosti je dostatočná na to, aby spustila výbuch keď sa prach rozvíri  a zapáli. 

Tieto fakty v kombinácií s tým, že postihnuté osoby nevedia o hroziacom nebezpečenstve 

(na rozdiel od nebezpečenstva výbuchu plynov) zdôrazňujú dôležitosť prevencie výbuchu 

prachu. 

         Horľavé prachy môžu predstavovať rôzne nebezpečenstvo výbuchu. Nebezpečenstvo 

výbuchu horľavých prachov zahŕňa široké spektrum materiálov, odvetví a procesov. 

Akýkoľvek horľavý materiál vo forme prachu dokáže rýchlo vzplanúť. Všetky prachy menia 

svoje výbuchové parametre v závislosti na zrnitosti (čím jemnejší prach, tým razantnejší 

výbuch). 

          Horľavosť/výbušnosť materiálu 

          Z dôvodu veľkého počtu faktorov ovplyvňujúcich zapáliteľnosť nie je možná exaktná 

definícia horľavosti látok a látkových zmesí použiteľná pre protipožiarnu a protivýbuchovú 

ochranu. S istým obmedzením je možné povedať, že látky sú horľavé pokiaľ ich je možné 

v zmesi so vzduchom zapáliť. Pri stanovení nebezpečia požiaru a výbuchu je bežné látky a 

zmesi látok odstupňovať podľa teploty vzplanutia (kvapalné látky) a podľa teploty 

vznietenia (plynné látky a prachy v zmesi so vzduchom), pričom je potrebné brať do úvahy 

možnosť zmeny vlastností látok a zmesí látok pri miešaní s inými látkami, prípadne u 

pevných látok pri zmene veľkosti a tvaru častíc [1]. 

          Možnosť všeobecne stanoviť horľavosť látky umožňuje rovnica [1]: 

K = 4 C + 1 H + 4 S - 1 N – 2 O – 2 Cl – 3 F – 5 Br 

K – Koeficient horľavosti látky 

C – Uhlík 

H – Vodík 

S – Síra 

N – Dusík 

O – Kyslík 

Cl – Chlór 

F – Fluór 
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Br – Bróm  

          

         Uvedená rovnica predpokladá, že je známe chemické zloženie danej látky (tzn. 

elementárna analýza, resp. sumárna rovnica). Pritom platí: 

K ≤ 0 Nehorľavá látka 

0 < K < 2,1 Obtiažne zapáliteľná látka 

K ≥ 2,1 Horľavá látka 

 

         Napríklad pre metán CH4 je hodnota K = 8, čo znamená že je horľavý. Pre vodu H2O 

je hodnota K = 0, teda nehorľavá. 

         Rovnicu môžeme aplikovať na pri stanovení horľavosti kyseliny nikotínovej a 5-

bromnikotínovej. 

          Kyselina nikotínová 

 

Obrázok 1 Kyselina nikotinová  

 

Molekulárny vzorec: C6H5NO2 

Molárna hmotnosť (hmotnosť vzorca): 123,11 g/mol 

K = 4 C + 1 H + 4 S - 1 N – 2 O – 2 Cl – 3 F – 5 Br 

K = 4 6 + 1 4 + 4 0 – 1 1 – 2 2 – 2 0 – 3 0 – 5 0 

K = 24 + 4 – 1 – 4  

K = 23 (K ≥ 2,1) 
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          Kyselina 5-bromnikotínová 

 

Obrázok 2 Kyselina 5-brómnikotínová  

 

Molekulárny vzorec: C6H4NO2Br 

Molárna hmotnosť (hmotnosť vzorca): 202,005 g/mol 

K = 4 C + 1 H + 4 S - 1 N – 2 O – 2 Cl – 3 F – 5 Br 

K = 4 6 + 1 4 + 4 0 – 1 1 – 2 2 – 2 0 – 3 0 – 5 1 

K = 24 + 4 – 1 – 4 – 5 

K = 18 (K ≥ 2,1) 
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1 Predchádzajúce štúdie 

         Trojuholník horenia a výbuchový pentagon 

         Na spustenie požiaru je potrebná prítomnosť troch prvkov: palivo, oxidant a zdroj 

zapálenia. Spolu sú opísané ako trojuholník horenia. Iniciácia horľavého súboru nastáva 

pokiaľ prívod tepelnej energie presahuje tepelné stráty v objeme. Na Obrázku 3 je uvedený 

trojuholník horenia [zdroj: www.wikipedia.org]. 

 

 

Obrázok 3 Trojuholník horenia  

 

          Pre výbuch horľavého prachu sú potrebné ďalšie dva dodatočné prvky. Ide o disperziu 

častíc prachu v dostatočnej koncentrácií a obmedzenie prachového oblaku. Týchto päť 

prvkov spolu dokáže spôsobiť výbuch prachu. Ak sa prachový oblak (rozptýlené palivo) 

zapáli v uzavretej alebo polouzavretej nádobe, priestore alebo budove, horí veľmi rýchlo 

a môže explodovať. Počiatočný (primárny) výbuch v zariadení na spracovanie alebo 

v priestore, kde sa prach nahromadil, môže spôsobiť uvoľnenie väčšieho množstva prachu 

alebo poškodenie skladovacieho alebo prepravného systému (potrubie, zásobník, nádoba, 

zberač). Výsledkom je, že uvoľnený prach rozptýlený do vzduchu môže po iniciácií spôsobiť 

jeden alebo viac sekundárnych výbuchov. Tieto môžu byť oveľa viac deštruktívne ako 

primárna explózia kvôli zvýšenému množstvu a tým vyššej koncentrácii horľavého prachu 

[2]. Na Obrázku 4 je uvedený výbuchový pentagon [zdroj: www.wikipedia.org]. 

 

Obrázok 4 Výbuchový pentagon  
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          Horľavé prachy môžu predstavovať rôzne nebezpečenstvo výbuchu. Nebezpečenstvo 

výbuchu horľavých prachov zahŕňa široké spektrum materiálov, odvetví a procesov. 

Akýkoľvek horľavý materiál vo forme prachu dokáže rýchlo vzplanúť. Všetky prachy menia 

svoje výbuchové parametre v závislosti na zrnitosti (čím jemnejší prach, tým razantnejší 

výbuch). 

   Faktory ovplyvňujúce priebeh explózie 

Veľkosť prachových častíc je najdôležitejším faktorom, existujú však aj ďaľšie dôležité 

faktoy ovplyvňujúce priebeh explózie [3][4]:  

1. Chemické zloženie a vlhkosť – chemické zloženie prachu ovplyvňuje ako 

termodynamiku tak aj kinematiku, čo súvisí s množstvom tepla uvoľneného počas 

výbuchu a s rýchlosťou, akou sa teplo uvoľňuje.  

          Niektoré prachy, v závislosti od ich chemického zloženia, majú väčšie spalné 

teplo na jeden mol O2. To platí hlavne pre anorganické látky, čo znamená že 

výbuchové parametre látok anorganických v porovnaní s látkami organickými sú 

omnoho vyššie. 

         V závislosti na chemickom zložení, obsah vlhkosti v látke bude ovplyvňovať 

možnosť iniciácie prachovzduchovej zmesi a takisto intenzitu výbuchu; intenzita 

výbuchu systematicky klesá so zvyšujúcou sa vlhkosťou. Pri výbuchu sa voda začína 

odparovať, čo znamená, že vzniká vodná para ktorá pôsobí ako inertný plyn, takže sa 

zmes stáva menej reaktívnou.  

 

2. Počiatočná teplota a tlak – zo zákona ideálneho plynu vyplýva, že po zvýšení 

počiatočnej teploty sa maximálny výbuchový tlak pmax zníži. To je spôsobené 

znížením koncentrácie kyslíka na jednotku objemu prachového oblaku pri danom 

tlaku s rastúcou počiatočnou teplotou. Na druhú stranu, pri zvyšovaní počiatočnej 

teploty klesá minimálna výbušná koncentrácia prachu. . Na Obrázku 5 je uvedená 

závislosť výbuchového tlaku na koncentrácií při rozdielnej počiatočnej teplote [3] 
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Obrázok 5 Závislosť výbuchového tlaku na koncentrácii (počiatočná teplota)  

 

          Pri zvyšovaní počiatočného tlaku v dobe iniciácie sa kvôli nárastu množstva 

zmesi výbuchové parametre rovnomerne zvyšujú. V opačnom prípade tak dochádza 

k znižovaniu maximálnych výbuchových parametrov, takže znižovanie tlaku je 

možné používať takisto ako jedno z protivýbuchových opatrení. Na Obrázku 6 je 

uvedená závislosť výbuchového tlaku na koncentrácií při rozdielnom počiatočnom 

tlaku [3]. 

 

Obrázok 6 Závislosť výbuchového tlaku na koncentrácii (počiatočný tlak)  

 

3. Veľkosť častíc – Pri rastúcej veľkosti prachových častíc sa znižuje merný povrch látok, 

takže klesajú výbuchové parametre. Väčšina prachov nie je schopná iniciácie pokiaľ 

stredná veľkosť častíc presahuje 0,4 mm. Je potrebné si uvedomiť, že pri pridaní 5-

10% látky o strednej veľkosti častíc menšej ako 0,04 mm sa zmes stáva výbušnou. 

Nevýbušný prach sa môže stať výbušným v prípade, že sa postupom času zmenší 

stredná veľkosť látok z dôvodu obrúsenia [5].  
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4. Rozptýlenie prachu a turbulencia prachového oblaku – počiatočná turbulencia je 

turbulencia vytvorená pri výrobnom procese, v ktorom sa nachádza prach v zariadení. 

Pri vykonávaní experimentu v uzavretej nádobe sa prachový oblak vytvorí krátkym 

vzduchovým impulzom, ktorý prach rozvíri v priestore. V počiatočnom štádiu 

rozptýlenia prachu je turbulencia pomerne vysoká. Veľmi turbulentný oblak bude mať 

rovnomernejšie rozptýlený prach v priestore a bude horieť s vyššou intenzitou. 

Z tohoto dôvodu vyššia turbulencia oblaku spôsobuje intenzívnejší výbuch. 

 

5. Koncentrácia prachu – rozsah výbušných koncentrácií sa v prípade rozličných 

prachov líši. Pri žiadnom prachu však výbuchové parametre nie sú konštantné a líšia 

sa z závislosti na koncentrácií. Pre kukuričný škrob s nízkym obsahom vlhkosti vo 

vzduchu pri normálnom tlaku a teplote sa minimálna výbušná koncentrácia rovná 

približne 70 g/m3, stechiometrická koncentrácia 235 g/m3, koncentrácia pri najvyšších 

výbuchových parametroch približne 500 g/m3 a maximálna výbušná koncentrácia 

v rozsahu 1500-2500 g/m3. Pri kovových prachoch sú minimálne výbušné 

koncentrácie a takisto aj stechiometrické a koncentrácie s najvyššími výbuchovými 

parametrami zvyčajne výrazne vyššie ako pri organických prachoch a uhlí.  

 

6. Množstvo kyslíku vo výbušnej atmosfére – pri znižovaní koncentrácie kyslíku v zmesi 

s prachom takisto klesajú aj maximálne výbuchové parametre danej zmesi.  

 

7. Vplyv vzniku hybridných zmesí – hybridné zmesi vznikajú pridaním horľavého plynu. 

Už malé množstvo pridaného horľavého plynu alebo pary dokáže spôsobiť rast 

výbuchových parametrov prachovzduchovej zmesi. Vzniknutá hybridná zmes takisto 

potrebuje podstatne menšiu energiu k iniciácií. Vďaka spomínaným vlastnostiam 

hybridných zmesí je potrebné brať do úvahy možnosť ich vzniku v zariadeniach a je 

potrebné na túto skutočnosť myslieť pri navrhovaní protivýbuchových zariadení. 

 

8. Iniciačná energia – s veľkosťou počiatočnej iniciačnej energie dochádza k nárastu 

predovšetkým maximálnej rýchlosti nárastu výbuchového tlaku. Pri príliš nízkej 

iniciačnej energii nie je možná iniciácia niektorých zmesí.  
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         Kubický zákon [5] 

         S rastúcim objemom klesá rýchlosť nárastu výbuchového tlaku.  

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)max .V

1/3 = konšt. = KSt 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)max Maximálna rýchlosť nárastu výbuchového tlaku v MPa . s-1 alebo v bar . s-1 

V1/3 Objem nádoby v m3 

KSt Kubická konštanta pre plyny resp. Prachy v MPa . m . s-1 alebo v bar .  m . s-1 

         Kubická konštanta môže byť za určitých podmienok považovaná za 

technickobezpečnostný parameter: 

- Pokiaľ bola vypočítaná z hodnôt získaných optimálnej koncentrácií výbušnej zmesi, 

- Pokiaľ meranie bolo vykonané pre rovnaký tvar nádoby, 

- Pokiaľ je v nádobe rovnaký stupeň turbulencie zmesi, 

- Pokiaľ je v nádobe prítomný rovnaký druh a rovnaká energia iniciačného zdroja.  

1.1 Kyselina nikotínová 

          Kyselina nikotínová (niacín) sa často používa na kalibráciu výbuchových komôr. 

Podľa medzinárodných noriem je potrebný tieto výbuchové aparáty kaliborvať v určitých 

časových intervaloch. Pri kalibrácii výbuchových zariadení, ktorú vykonávala firma Cesana 

AG, bol použitý nasledujúci postup [9]: 

          Bola vybraná vzorka prachu (niacín) a dodaná do 21 laboratórií po celom svete. 

Priemerné hodnoty výbuchových charakteristík namerané zúčastnenými laborátoriami sa 

vypočítali ako referenčné hodnoty. Vypočítané referenčné hodnoty sa nachádzajú v Tabuľke 

1. 

Tabuľka 1 Referenčné hodnoty pmax a Kmax 

 
Pmax (bar) 8.4 ± 10% ( 7.6 ... 9.2) 

Kmax (bar·m/s) 252 ± 10% (227 ... 277) 

 

          Na Obrázku 7 sú uvedené hodnoty Pmax a Kmax, ktoré boli vypočítané z hodnôt, ktoré 

sú zaznačené v obrázku [9]. Hodnoty sa podľa normy nesmú líšiť od referenčnej hodnoty o 

viac ako 10%. 
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Obrázok 7 Hodnoty pmax a Kmax  

 

         Vzhľadom na úplné spálenie kyseliny nikotínovej je možné vypočítať jej 

stechiometrickú koncentráciu, ktorá sa rovná C = 168 g/m3. Anita Garcia [10] vo svojej štúdií 

porovnávala výbuchové parametre kyseliny nikotínovej pri určitých koncentráciách so 

stechiometrickou koncentráciou. V Obrázku 8 sú zobrazené charakteristiky výbuchového 

tlaku pri určitých koncentráciách [10].  
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Obrázok 8 Priebeh výbuchové tlaku v čase  

 

         Na Obrázku 9 sú maximálny tlak (Pex) dosiahnutý pri testoch v 20 litrovej výbuchovej 

komore a hodnota Kst znázornené ako funkcia koncentrácie prachu [10]. Z grafu je možné 

určiť, že maximálna hodnota Pex a Kst je dosiahnutá približne pri hodnote C = 600 g/m3, čo 

je oveľa vyššia hodnota ako vypočítaná stechiometrická hodnota.  

 

Obrázok 9 Priebeh výbuchového tlaku a hodnoty Kst v závislosti na koncentrácii  
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          Sanchirico, Russo, Di Sarli a Di Benedetto [11] vo svojej práci porovnávali výbuchové 

parametre zmesí niacín/vzduch, lycopodium/vzduch a takisto niacín-lycopodium/vzduch. 

Lycopodium sa takisto ako niacín používa na kalibráciu výbuchových komôr. 

         Výsledky testov maximálneho výbuchového tlaku vyššie uvedených zmesí sú uvedené 

v Obrázku 10 [11].  

 

Obrázok 10 Priebeh výbuchového tlaku v závislosti na koncentrácii  

 

          Hodnota maximálneho výbuchového tlaku zmesi niacín/vzduch (7,7 bar) bola o trochu 

vyššia ako maximálny výbuchový tlak zmesi lycopodium/vzduch (6,9 bar). Pmax pre zmes 

niacín-lycopodium/vzduchu sa blíži k hodnote ktorú dosiahla zmes niacín/vzduch. To 

poukazuje na skutočnosť, že hodnota výbuchového tlaku závisí na vlastnostiach niacínu.  

         Pre obe látky, niacín aj lycopodium, bola stanovená minimálna výbuchová 

koncentrácia na 125 g/m3. Rovnaká hodnota bola stanovená aj pre zmes niacín-

lycopodium/vzduch.  

         V Obrázku 11 je uvedený priebeh hodnôt KSt v závislosti na koncentrácii [11]. Pre 

zmes niacín/vzduch bola maximálna hodnota KSt 140 bar m/s dosiahnutá pri koncentrácii 

600 g/m3, zatiaľ čo pre zmes lycopodium/vzduch bola hodnota KSt iba 55 bar m/s a 

dosiahnutá bola pri koncentrácii 750 g/m3. Vyššia hodnota KSt pre zmes niacín/vzduch 

poukazuje na to, že táto zmes je reaktívnejšia ako zmes lycopodium/vzduch.  
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Obrázok 11 Priebeh hodnoty Kst v závislosti na koncentrácii  

 

          Pre zmes niacín-lycopodium/vzduchu bola hodnota KSt 120 bar m/s pri koncentrácii 

600 g/m3, čím bolo dokázané, že chovanie zmesi dvoch látok so vzduchom sa blíži 

k chovaniu viac reaktívnej látky (niacín). 

          Sanchirico, Di Benedetto, Garcia-Agreda a Russo [12] sa v ďalšej štúdií venovali 

výbuchovým charakteristikám v závislosti na oneskorení iniciačného zdroja po rozvírení. 

Testy boli vykonané pri oneskorení v čase 30, 60 a 120 ms. Na Obrázkoch 12-13 sú uvedené 

priebehy tlaku a Kst v závislosti na oneskorení iniciácie [12]. 

 

Obrázok 12 Priebeh tlaku v závislosti na 

oneskorení iniciácie  

 

Obrázok 13 Priebeh Kst v závislosti na 

oneskorení iniciácie  
 

 

          Z grafov môžeme vyčítať, že s narastajúcim oneskorením iniciácie klesajú maximálne 

hodnoty výbuchového tlaku a KSt. Príčinou tohoto klesania maximálnych hodnôt je 

sedimentácia prachových častíc. So zvyšujúcim sa časom iniciácie sa častice usadzujú vo 

výbuchovej komore a znižuje sa turbulencia zmesi. 



 

13 

 

2 Experimentálna časť 

2.1 Popis prístroja  

Výbuchová komora 

         Výbuchová komora je dvojplášťová nádoba guľového tvaru o priemere 336 milimetrov 

a objeme 20 dm3. Nádoba je opatrená otvorom o priemere 145 milimetrov, ktorým je 

zabezpečený prístup do vnútra nádoby. Na uzavretie nádoby slúži príruba so zámkom na 

uzamknutie veka. Materiál použitý na výrobu nádoby je nerezová oceľ. Maximálny 

prevádzkový tlak autoklávu je 3 MPa, pričom autokláv bol podrobený hydraulickému testu 

pri tlaku 4 MPa [13]. 

         Systém rozvírenia prachu 

         Na výbuchovej komore sa nachádza jeden systém na rozvírenie prachu do priestoru. 

Tento systém pozostáva z nádoby na prach o objeme 0,6 dm3, potrubia o priemere 20 mm a 

rozprašovaču prachu. Nádoba je spojená s rýchloventilom, ktorého otvárací čas je kratší ako 

25 ms. Prach opúšťa komoru cez tento rýchloventil a prepojovacím potrubím sa dostáva do 

komory pomocou rozprašovacej trysky[13]. 

         Na rozvírenie prachu vo výbuchovej komore sa používajú dva typy trysiek, 

zobrazených na Obrázku 14 [4]: tryska so spätným odrazom (rebound nozzle) a ohnutá 

rozvírovacia rúrka[13].  

 

Obrázok 14 Trysky na rozvírenie prachu: dierovaná polkruhová rozvírovacia rúrka 

(vľavo), tryska so spätným odrazom (vpravo)  
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          Systém merania výbuchových parametrov 

          Pre meranie výbuchových parametrov je v komore inštalovaný systém merania 

dynamického tlaku pomocou dvoch tlakových čidiel a takisto systém snímania intenzity 

svetla vygenerovaného pri horení testovaného vzorku. Na snímanie tlaku sa používajú 

piezoelektrické tlakové čidlá, ktoré vytvárajú elektrický signál na základe tlaku vyvíjaného 

na kremenný kryštál. Tento elektrický signál je spracovaný a prevedený na tlak [13]. Na 

Obrázku 15 je uvedený systém piezoelektrického tlakového čidla [zdroj: 

www.instrumentatiotoday.com].  

 

Obrázok 15 Systém piezoelektrického tlakového čidla   

 

Technické parametre použítých tlakových čidiel Kistler typ 701A [13]: 

- Tlakový rozsah: do 25 Mpa, nastavený rozsah do 2,5 Mpa 

- Pracovnáý teplota: do 200°C 

- Prirodzená rezonančná frekvencia: 70 kHz 

- Presnosť: 0,00125 Mpa 

 

                         Obrázok 16 Tlakové čidlo Kistler typ 701A  
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          Iniciácia zmesi 

a) Chemické inicátory – pri použití chemických iniciátorov používame dva chemické 

palníky, z ktorých každý má energiu 5 kJ, pričom celková hmotnosť je 2,4 gramu. 

Palníky sú umiestnené v strede výbuchovej komory a iniciujú od seba. Napájací 

obvod musí byť schopný odpáliť palníky v čase do 10 ms [13]. Chemický iniciátor 

je zobrazený na Obrázku 17 [4]. 

 

Obrázok 17 Chemický iniciátor  

 

b) Indukčná iskra – vzniká medzi elektródami ktoré majú rôzny potenciál. Ako vhodný 

materiál pre elektródy sa odporúča používať nerezová oceľ avšak pri pokusoch bolo 

zistené, že oceľ nemá príliš veľkú životnosť, kvôli čomu sa používa wolfrám. 

Elektródy sú umiestnené v strede nádoby a majú priemer 4 mm. Vzdialenosť medzi 

špičkami elektród musí byť nastavená na 5 ± 0,1 mm. Uhol špičiek elektród je 60° 

[13].  

2.2 Postup merania  

          Pred zahájením merania je potrebné si pripraviť požadované množstvo testovaného 

prachu, ktorý sa vloží do zásobníka. Po vložení prachu sa zásobník natlakuje na 20 barov. 

Následne je potrebné zmerať a zaznamenať teplotu vo vnútri komory. Pri zahájení rozvírenia 

prachu do komory objemu 1 m3 musí byť v komore atmosférický tlak a takisto musí byť 

zmeraný a zaznamenaný skutočný tlak v komore pri iniciácií (počiatočný tlak p1) [14].  

         Aby bolo zabezpečené správne natlakovanie, nesmie objem prachu prekročiť ¾ 

objemu zásobníku, V prípade že je potrebné dodanie väčšieho množstva prachu vyžaduje sa 

paralelné použitie dvoch rozvírovacích zariadení a zásobníkov. Časový rozostup medzi 

rozvírením prachu a iniciáciou je podľa normy stanovený na 0,6 ± 0,01 sekundy 

(oneskorenie iniciácie tx) [14].  
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          Zaznamenáva sa časový priebeh tlaku a následne sa z krivky závislosti tlaku na čase 

stanoví výbuchový tlak. Tlak v komore zaznamenávajú dva tlakové snímače. Výsledný 

výbuchový tlak sa stanoví vypočítaním aritmetického priemeru tlakov nameraných na oboch 

snímačoch. Pokiaľ rozdiel tlakov nameraných na snímačoch presiahne 10%, je potrebné 

skontrolovať presnosť snímačov a meranie opakovať. Za výbuch prachu môžeme považovať 

situáciu keď nameraný pretlak v komore je od počiatočného tlaku väčší aspoň o 0,5 barov 

[pex ≥ (p1 + 0,5 bar)] [14].  

          Po každej jednej skúške je potrebné výbuchovú komoru vyčistiť.  

          Postup sa aplikuje pri meraní prachovej koncentračnej rady. Meranie sa začína 

s koncentráciou 250 g/m3 a zvyšuje sa v krokoch po 250 g/m3, poprípade znižuje vždy na 

50% predchádzajúcej koncentrácie. Keďže meranie sa uskutočňuje v komore o objeme 20 

dm3, je potrebné koncentráciu prepočítať a previesť na objem 20 dm3. Pre každú jednu 

koncentráciu sa stanoví výbuchový tlak pex. Tieto hodnoty sa zaznačia do grafu v závislosti 

na koncentrácií, z čoho sa určí maximálny výbuchový tlak pmax. Výbuchový tlak musí byť 

stanovený pre minimálne dve nasledujúce koncentrácie na oboch stranách od koncentrácie, 

ktorá má maximálnu hodnotu výbuchového tlaku. V prípade, že nie je možné definitívne 

určiť maximálnu hodnotu, je potrebné meranie koncentračnej rady aspoň raz opakovať, 

pričom výsledkom bude aritmetický priemer maximálnych hodnôt v každej rade [14].  

          Takisto sa postupuje v prípade určenia maximálnej hodnoty rýchlosti nárastu 

výbuchového tlaku. Na Obrázku 18 je uvedený časový priebeh testu [3]. 
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Obrázok 18 Časový priebeh testu 

 

Y1 pretlak v zásobníku na prach tRd dobra vyprázdnenia zásobníku na prach 

Y2 výbuchový tlak v komore tRq 
doba do vyrovnania tlaku medzi 

zásobníkom a komorou 

ta 
iniciácia rýchlootváracieho 

ventilu 
ti aktivácia iniciačného zdroja 

t0 zahájenie rozvírenia prachu tv oneskorenie iniciácie (0.6±0.01) s 

tt 
reakčná doba rýchlootváracieho 

ventilu 
  

 

2.3 Charakteristika použitých látok 

Kyselina nikotínová 

          Kyselina nikotínová, tiež známa ako niacín, je bezfarebná  organická zlúčenina bez 

zápachu a forma vitamínu B3, ktorý je základnou ľudskou živinou. Má vzorec C6H5NO2. 

Patrí do skupiny pyridínkarboxylových kyselín. Je vo vode rozpustná a vyskytuje sa 

v mnohých živočíšnych a rastlinných tkanivách [15]. Kyselina nikotínová sa takisto používa 

na kalibráciu výbuchových komôr. 

          Kyselina 5-brómnikotínová 

          Kyselina 5-brómnikotínová sa vyskytuje ako biely, žltkastobiely až sivobiely prášok. 

Má široké využitie ako medziprodukt pre agrochemikálie, doplnky výživy, liečivá, 
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poprípade ako nicergolín. Je nekompatibilná so silnými oxidačnými činidlami [16]. 

Tabuľka 2 Porovnanie látok 

 

  
Kyselina nikotínová 

(niacín) 
Kyselina 5-brómnikotínová 

Vzorec C6H5NO2 C6H4BrNO2 

Molárna hmotnosť 123.11 g/mol 202.01 g/mol 

Hustota 1,47 g/cm³ 1.75 g/cm³ 

Bod topenia 236-239°C 178-184°C 

Bod varu 260°C 328.5°C 

Bod vzplanutia 193°C 152.5 °C 

Rozpustnosť vo vode 18 g/l (20°C) - 

Farba biela biela, žltkastobiela až sivobiela 

Forma prášok prášok 

 

2.4 Príprava vzoriek 

 

Meranie veľkosti častíc metódou laserovej difrakcie 

         Na meranie veľkosti častíc sa používa laserová difrakcia. Princíp fungovania laserovej 

difrakcie leží vo viac ako 100 rokov známom princípe interakcie svetla a hmoty, na ktorú 

dopadá, konkrétne na rozptylu a dikfrakcii takto dopadajúceho svetla. Pre popis týchto javov 

sú používané dve základné teórie: MIE a Fraunhofer [17]. 

          Reprezentatívna vzorka, dispergovaná v primeranej koncentrácii vo vhodnej 

kvapaline alebo plyne (suchá metóda), prechádza cez lúč monochromatického svetelného 

zdroja (laseru). Svetlo rozptýlené časticami v rôznych uhloch sa meria viacprvkovým 

detektorom a potom sa zaznamenávajú číselné hodnoty týkajúce sa rozptylového vzoru pre 

následnú analýzu. Tieto numerické hodnoty rozptylu sa potom transformujú pomocou 

vhodného optického modelového matematického postupu, aby sa dosiahol podiel celkového 

objemu na oddelenom počte veľkostných tried tvoriacich objemové rozdelenie veľkosti 

častíc [18].  Na Obrázku 19 je zobrazená schéma optického granulometra [18]. 
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Obrázok 19 Schéma optického granulometra  

 

1 detektor zatemnenia 7 zdroj laseru 

2 rozptýlený lúč 8 jednotka na úpravu laseru 

3 priamy lúč 9 pracovná vzdialenosť objektívu 

4 Fourierova šošovka 10 viacprvkový detektor 

5 rozptýlené svetlo mimo šošovky 11 ohnisková vzdialenosť objektívu 

6 súbor častíc   

 

         Ako príklad môžeme uviesť optický granulometer CILAS 1090D uvedený na Obrázku 

20 [19]. Je to prístroj so stredným rozsahom, ktorý ponúka širší rozsah merania veľkosti 

častíc. Vďaka dvom laserom a optickej architektúre CILAS s viacerými vlnovými dĺžkami 

ponúka tento prístroj merací rozsah od 0,04 do 500 μm v mokrom alebo suchom režime [19]. 

 

Obrázok 20 Optický granulometer CILAS 1090D  

  

          Výstupom merania veľkosti častíc je grafické vyjadrenie distribúcie veľkosti častíc 

(frekvenčná či kumulatívna krivka), ktorá môže byť doplnená o namerané hodnoty a 

vypočítané parametre charakterizujúce nameranú veľkosť častíc vo vzorku. Krivka 

vyjadruje percentuálny výskyt častíc s určitou veľkosťou.  
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          Stanovenie vlhkosti a sušenie vzorku 

          Podľa štandardu na testovanie výbuchových parametrov prachov nesmie vlhkosť 

vzorky presiahnuť 5% kvôli zabráneniu ovplyvnenia výsledku. Pre väčšinu materiálov platí, 

že suchá vzorka bude mať navyššie hodnoty výbuchového tlaku a rýchlosti nárastu 

výbuchového tlaku. Avšak pre niektoré materiály reagujúce s vodou, ako napríklad niektoré 

kovy, platí, že prítomnosť vlhkosti môže zvýšiť ich maximálne hodnoty [20].  

          Jednou z najbežnejších metód stanovenia vlhkosti je metóda sušenia v peci. Skladá sa 

z odobratia vzorky materiálu, odváženia a vysušenia vzorky v sušiarni pri teplote 105°C 

počas 24 hodín. Po uplynutí času sa vzorka odváži, hmotnosť suchej vzorky sa odčíta od 

hmotnosti pred sušením a tým dostaneme hmotnosť vody obsiahnutej vo vzorke pred 

sušením [21].  

          Obsah vlhkosti je vyjadrený ako pomer vody k vysušenej vzorke. Ak napríklad vzorka 

pred sušením vážila 212 gramov a po vysušení 197 gramov, rozdiel týchto dvoch hodnôt 

nám dá hmotnosť vody obiahnutej vo vzorke pred sušením, tzn. 15 gramov. Percentuálne 

vyjadrenie vlhkosti sa ďalej vypočíta podľa vzorca: 

𝑀 =  
𝑚0 − 𝑚1

𝑚1
 . 100% 

M obsah vlhkosti [%] 

m0 hmotnosť vzorky pred sušením [g] 

m1 hmotnosť vzorky po sušení [g] 
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2.5 Kyselina nikotínová 

2.5.1 Veľkosť častíc 

Metóda: CilasDB1 (ISO 133-20) 

 

Obrázok 21 Krivka veľkosti častíc kyseliny nikotínovej  

 

Veľkosť častíc Hodnota Jednotka 

Priemer v 10% 4,54 μm 

Priemer v 50% 21,23 μm 

Priemer v 90% 61,29 μm 

Stredná veľkosť 28,05 μm 

 

Stredná veľkosť častíc mletej vzorky je 28,05 μm. 

Priemer v 90% je 61,29 μm. 

2.5.2 Vlhkosť 

Metóda: Moisture Analyser E-256 

Veličina Hodnota Jednotka 

Vlhkosť 3,5 hm. % 
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2.6 Kyselina 5-brómnikotínová 

2.6.1 Veľkosť častíc 

Metóda: CilasDB1 (ISO 133-20) 

 

Obrázok 22 Krivka veľkosti častíc kyseliny 5-brómnikotínovej  

 

Veľkosť častíc Hodnota Jednotka 

Priemer v 10% 0,44 μm 

Priemer v 50% 22,69 μm 

Priemer v 90% 58,35 μm 

Stredná veľkosť 25,21 μm 

 

Stredná veľkosť častíc mletej vzorky je 25,21 μm. 

Priemer v 90% je 58,35 μm. 

2.6.2 Vlhkosť 

Metóda: Moisture Analyser E-256 

Veličina Hodnota Jednotka 

Vlhkosť 3,8 hm. % 
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2.7 Kalibrácia prístroja certifikovaným materiálom 

Skúšobné zariadenie a postup musia byť overované každých 12 mesiacov alebo po každej 

významnej údržbe, alebo oprave. 

Overovanie musí byť vykonané skúšobným postupom uvedeným v kapitole 2 jedným 

z dvoch spôsobov: 

- Interným overovaním s aspoň jedným referenčným prachom, pre ktorý je známy 

maximálny výbuchový tlak Pmax. Výsledky Pmax sa nesmú líšiť o viac ako 5% od 

výsledkov získaných skôr pre referenčný prach, 

- Externým overovaním pomocou porovnania výsledkov meraní maximálneho 

výbuchového tlaku Pmax s aspoň jedným ďaľsím laborátóriom s aspo§ň jedným 

referenčným prachom. Výsledky Pmax sa nesmú líšiť o viac ako 10% od výsledkov 

získaných iným laboratóriom. 

Pre účely interného overovania musí byť referenčný prach zvolený na základe istoty, že sa 

jeho Pmax významne nezmení behom obdobia medzi overovaním [14].  

Tabuľka 3 Overenie skúšobného zariadenia niacin 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 5,3 277 44 64 19 10 kJ 

2. 250 7,2 542 43 67 20 10 kJ 

3. 500 7,7 789 28 64 20 10 kJ 

4. 750 7,3 830 24 63 20 10 kJ 

 

Tabuľka 4 Overenie skúšobného zariadenia niacin 

 Normatívne hodnoty pre 25 °C Experimentálne hodnoty pre 25 °C 

Výbuchový 

parameter 

Koncentrácia 

[g] 

Hodnota 

 

Koncentrácia 

[g] 

Hodnota 

 

pmax 250 7,0 ± 0,7 bar 250 7,2 bar 

(dp/dt)max 250 555 ± 55,5 bar/s 250 542 bar/s 

Kst 250 151 ± 15,1 bar m/s 250 149 bar m/s 

 

Tabuľka 5 Overenie skúšobného zariadenia Pittsburgské uhlie 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 6,4 269 58 67 19 10 kJ 

2. 250 7,2 354 41 67 19 10 kJ 

3. 500 7,1 428 33 64 19 10 kJ 

4. 750 6,6 485 28 66 19 10 kJ 
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Tabuľka 6 Overenie skúšobného zariadenia Pittsburgské uhlie 

 Normatívne hodnoty pre 25 °C 
Experimentálne hodnoty pre 25 

°C 

Výbuchový 

parameter 

Koncentrácia 

[g] 

Tlak 

[g] 

Koncentrácia 

[g] 

Tlak 

[bar(a)] 

pmax 250 7,0 ± 0,7 bar 250 7,2 bar 

(dp/dt)max 250 430 ± 43 bar/s 250 354 bar/s 

Kst 250 117 ± 11,7 bar m/ s 250 97,4 bar m/s 

 

          Na základe hodnôt uvedených v tabulkách 3-6 možno konštatovať, že zariadenie bolo 

validované a je možné ho použiť na meranie výbuchových parametrov prachových disperzií. 
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3 Výsledky 

3.1 Kyselina nikotínová 

3.1.1 Koncentrácia 

 

Obrázok 23 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na koncentráciu  

 

         Pre stanovenie trendu závislosti výbuchového tlaku a maximálnej rýchlosti nárastu 

výbuchového tlaku bola vykonaná séria piatich experimentov, ktoré sú zobrazené na 

Obrázku 23. Z hľadiska priebehu môžeme na základe výsledkov konštatovať, že ako hodnota 

výbuchového tlaku, tak aj hodnota maximálnej rýchlosti nárastu výbuchového tlaku 

s rastúcou koncentráciou paliva rastie až do hodnoty 250 g/m3 pre výbuchový tlak a 500 

g/m3 pre maximálnu hodnotu nárastu výbuchového tlaku. S ďalsím nárastom koncentrácie 

sa hodnoty oboch veličín postupne znižujú. Výnimkou je hodnota dP/dt zodpovedajúca 

koncentrácii 750 g/m3. Hodnota dP/dt je kinetická veličina prevažne závislá na stupni 

turbulencie. Je veľmi pravdepodobné, že v prípade stanovenia tejto hodnoty došlo 

k nedokonalému premiešaniu zmesi so vzduchom a je preto nižšia než hodnoty 

odpovedajúce koncentrácii 500 a 1000 g/m3. Na Obrázku 7 je zobrazené štatistické 

porovnanie výsledkov testovania prachových disperzii kyseliny nikotínovej v zmesi so 

vzduchom vykonaného v 19 rôznych laboratóriách v Európe použitím 10 kJ iniciačného 

zdroja. Preto nie je možné výsledky priamo porovnať. Je však možné porovnať ich trendy, 

tj. koncentrácie pri ktorých bolo dosiahnuté maximum a tie sú v zhode. 
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3.1.2 Iniciačný zdroj 

          Ako iniciačný zdroj môžu byť pre výbuchové skúšky použité dva elektricky 

aktivované chemické zapaľovače, každý s energiou 5 kJ. Energia je menovitá, 

kalorimetrická, odvodená od hmotnosti pyrotechnického prášku v zapaľovači. Zapaľovač sa 

iniciuje elektrickou rozbuškou do 10 ms od iniciácie. Po aktivácií musí chemický zapaľovač 

uvoľniť hustý mrak veľmi horúcich častíc s malým obsahom plynu. Okrem tohoto typu 

iniciačného zdroja je možné ďalej použiť permanentnú elektrickú iskru. Aby bolo dosiahnuté 

zapálenie zmesi, bola pre iniciáciu vo výbuchových experimentoch použitá séria zápalných 

iskier s efektívnou hodnotou 10 kV a skratovým prúdom 40 mA s dobou výboja nastavenou 

na 200 ms. Vo vzduchu za atmosférickcýh podmienok má takýto zdroj energie na základe 

kalorimetrických a elektrických meraní výkom približne 10 W, čo pri dobe 200 ms 

zodpovedá približne hodnote energie 50 J. Teda hodnote približne 100 krát menšej než je 

hodnota energie chemického zapaľovača.  Na Obrázku 7 je zobrazené štatistické porovnanie 

výsledkov testovania vykonaného v 19 rôznych laboratóriách v Európe. Výsledná hodnota 

so štatictickou odchýlkou 10% bola pre výbuchový tlak 8,4 ± 0,8 bar (7,6 až 9,2 bar) a pre 

dP/dt 252 bar m/s (227 až 277 bar m/s). Na Obrázku 24 je priebeh výbuchových parametrov 

vzhľadom na iniciačný zdroj. Naša hodnota je v porovnaní s týmito štúdiami nižša z dôvodu 

použitia iniciačného zdroja s polovičnou energiou.  

Palník 5kJ  

 

Obrázok 24 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na iniciačný zdroj - palník 5kJ  

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 100011001200130014001500

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0
Tl

ak
 [

b
ar

(g
)]

Koncentrácia [g]

d
P

/d
t 

[b
ar

/s
]

dP/dt Tlak

Vzorek: Niacin
Metoda: EN 14034-1-2+A1:2011
Objem: 0,020 m3

C = 125-1000 g/m3 td = 20 ms
p = 1 bar tv = 80 ms
T = 25,3 °C t1 = 207 ms



 

27 

 

Palník 10kJ 

 

Obrázok 25 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na iniciačný zdroj - palník 10 kJ  

 

         Na Obrázku 25 je zobrazený priebeh výbuchových parametrov disperzie zmesi prachu 

niacinu a vzduchu pre elektricky aktivovaný chemický zapaľovač s energiou 10 kJ. Táto 

hodnota zodpovedá hodnote energie, ktorá bola použitá pri testovaní na Obrázku 7 . Na 

základe prezentovaných výsledkov môžeme konštatovať, že hodnoty oboch výbuchových 

parametrov ležia v stanovenej tolerancii. Na základe provnania Obrázkov 24 a 25 môžeme 

vykonať analýzu vplyvu dvojnásobnej iniciačnej energie na hodnoty výbuchových 

parametrov. Toto porovnanie môže byť spravené na základe koncentrácii zodpovedajúcim 

týmto maximálnym hodnotám. Z Obrázku 24 je zrejmé, že hodnota dP/dt je najvyššia pri 

koncentrácii 250 g/m3 a odpovedá hodnote 685 bar.m/s, pričom pri dvojnásobnej hodnote 

energie iniciačného zdroja je maximálna hodnota dP/dt dosiahnutá pri koncentrácii 750 g/m3 

a dosahuje 830 bar.m/s, čo je o 145 bar.m/s (21%) vyššia hodnota. Z toho vyplýva, že energia 

5 kJ nie je schopná iniciovať vyššie koncentrácie v takej miere ako jej dvojnásobok (10 kJ). 

Na Obrázku 24 môžeme vidieť, že hodnota Pmax je najvyššia pri koncentrácii 500 g/m3 a 

odpovedá hodnote 7,5 bar, pričom pri energii inicačneho zdroja 10 kJ je maximálna hodnota 

Pmax dosiahnutá takisto pri koncentrácii 500 g/m3 a dosahuje 7,7 bar. Rozdiel týchto hodnôt 

je 0,2 bar (3%), teda menší ako 10% zodpovedajúcich experimentálnej chybe danej normou 

EN 14034-1+A1. Obidva tieto iniciačné zdroje však ovplyvňujú chémiu počiatku 
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výbuchového javu na rozdiel od permanentnej iskry, u ktorej je zapálenie zmesi dosiahnuté 

čisto fyzikálnym princípom. Empiricky je možné toto overiť poronaním získaných 

výsledkov s Obrázkom 26.  

 

Iskra 10W 

 

Obrázok 26 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na iniciačný zdroj - iskra 10W  

 

         Na Obrázku 26 je zobrazený priebeh výbuchových parametrov pri použití 

permanentnej iskry s energiou 10 W (50J). Z Obrázku 26 je zrejmé, že hodnota dP/dt je 

najvyššia pri koncentrácii 750 g/m3 a odpovedá hodnote 587 bar.m/s a hodnota Pmax je 

najvyššia pri koncentrácii 500 g/m3 a nadobúda hodnoty 7,0 bar. Porovnaním Obrázkov 24-

26 získame informácie o vplyve iniciačného zdroja na zapálenie prachovzduchovej zmesi. 

Zoradením výsledkov výbuchového tlaku podľa veľkosti môžeme konštatovať, že najvyššie 

hodnoty nadobúdame pri použití dvoch chemických inicátorov (7,7 bar), ďalej jednoho 

chemického iniciátoru (7,5 bar) a najmenší výbuchový tlak dosiahneme pri použití 

permanentnej iskry (7,0 bar). Zaujímavým zistením je fakt, že všetky tieto výsledky ležia 

v experimentálnej chybe 10%, vzťahujúcej sa k energii dvoch iniciátorov, ale ležia mimo 

interval spoľahlivosti štatistických hodnôt používaných pri validácií (7,6 až 9,2 bar). Rozdiel 

v nameraných hodnotách spočíva v tom, že pri používaní chemických iniciátorov dochádza 

k vytvoreniu prúdu žhavých častíc v tvare kužeľa, zatiaľ čo pri použití elektrickej iskry sa 
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jedná o bodový iniciačný zdroj. Maximálny výbuchový tlak stanovený v uzavretej guľovej 

nádobe o objeme V = 20l  je závislý na tlakovom účinku chemických zapaľovačov 

v dôsledku malého objemu 20-litrovej gule. Zatiaľ čo pri použití elektrickej iskry ako 

iniciačného zdroja je tlakový účinok zanedbateľný. 

3.1.3 Počiatočná teplota 

 

Obrázok 27 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na počiatočnú teplotu  

 

          Na Obrázku 27 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na 

počiatočnej teplote prachovzduchovej zmesi. Merania boli vykonané vždy pri koncentrácii 

500 g/m3 a konštantnom tlaku 1 bar a iniciačnej energii 10 kJ. Najvyššia hodnota 

maximálneho výbuchového tlaku Pmax je dosiahnutá pri počiatočnej teplote zmesi 25°C a 

nadobúda hodnoty 7,5 bar. Z obrázku 35 je zrejmé, že maximálna hodnota výbuchového 

tlaku s rastúcou počiatočnou teplotou lineárne klesá. Tento trend platí aj pre rýchlosť nárastu 

výbuchového tlaku, ktorá dosahuje maxima pri teplote 25°C a postupne klesá s narastajúcou 

teplotou. Na základe tohoto trendu by mohlo byť zaujímavé zmerať hodnoty oboch 

výbuchových parametrov pre teplotách nižších ako 25°C, ktoré je možné experimentálne 

vykonať na experimentálnej aparatúre dostupnej na VEC, VŠB-TU Ostrava.  
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3.1.4 Doba iniciácie 

          Doba iniciácie z hľadiska fyzikálneho javu popisuje proces turbulencie, to znamená 

rýchly, viacmenej náhodný pohyb malých častíc prachového oblaku vnútri výbuchovej 

komory. V prípade iniciácie prachovej disperzie, či už elektrickou iskrou alebo chemickým 

iniciátorom, turbulencia ovplyvňuje prenos tepla konvekciou tým, že ho vezme zo zóny 

blízkej iniciačnému zdroju. V kontexte výbuchov prachových disperzii môžeme uvažovať 

dva typy turbulentných javov. Prvým je turbulencia, ktorá vzniká pri procese rozvírovania a 

nazýva sa počiatočná turbulencia. Druhým typom je turbulencia, ktorá vzniká pri výbuchu 

expanziou nezhoreného prachu tlačeného výbuchovou vlnou. Obrázok 28 je typickým 

príkladom ovplyvnenia druhým typom turbulencie v uzavretej komore. V prvom stupni 

disperzie prachovzduchovej zmesi je stupeň turbulencie najvyšší a s postupom času sa 

znižuje. Z toho vyplýva, že aj keď vykonávame experimenty s rovnakým typom prachu 

v rovnakom zariadení pri rôznych časoch iniciácie sú výsledky hodnôt výbuchových 

parametrov veľmi rozdielne.  

 

Obrázok 28 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na čas iniciácie  

 

          Na Obrázku 28 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na čase 

iniciácie. Merania boli vykonané vždy pri koncentrácii 500 g/m3, tlaku 1 bar a s použitím 

chemického iniciátoru (5 kJ). Najvyššia hodnota výbuchového tlaku bola dosiahnutá pri 

iniciácii v čase 100 ms a nadobúda hodnotu 7,6 bar. Pre hodnotu dP/dt bolo maximum 

dosiahnuté v čase 40 ms a dosiahlo hodnotu 1035 bar.m/s.  
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3.1.5 Typ rozvírenia 

Tryska so spätným odrazom 

 

Obrázok 29 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na typ rozvírovacieho zariadenia 

– tryska so spätným odrazom  

 

          Na Obrázku 29 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na type 

rozvírenia. Merania boli vykonané pri koncentráciách 250, 500 a 750 g/m3, tlaku 1 bar a 

s použitím chemického iniciátoru (5 kJ). Najvyššia hodnota výbuchového tlaku bola 

dosiahnutá pri koncentrácii 500 g/m3 a nadobúda hodnotu 7,5 bar. Pre hodnotu dP/dt bolo 

maximum dosiahnuté pri koncentrácii 250 g/m3 a dosiahlo hodnotu 672 bar.m/s. Použitím 

trysky so spätným odrazom sa koncentrácia 250 g/m3 premieša s oxidovadlom omnoho 

lepšie než 500 a 750 g/m3, u ktorých pravdepodobne hrá rolu gravitácia. Maximálny 

výbuchový tlak týmto javom nie je ovplyvnený a má jasne dané maximum pri hodnote 500 

g/m3.  
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Dierovaná polkruhová rozvírovacia rúra 

 

Obrázok 30 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na typ rozvírovacieho zariadenia 

– dierovaná polkruhová rúra  

 

          Na Obrázku 30 je uvedený priebeh výbuchových charakteristík pri použití dierovanej 

polkruhovej rúry ako rozvírovacieho systému. Testy boli vykonané pri koncentráciách 250, 

500 a 750 g/m3. Najvyšší výbuchový tlak bol dosiahnutý pri koncentrácii 250 g/m3 a 

dosahoval hodnoty 7,4 bar. Výbuchový tlak so zvyšujúcou sa koncentráciou lineárne klesal. 

Navyššia hodnota dP/dt bola dosiahnutá pri koncentrácii 750 g/m3 a dosiahla hodnotu 634 

bar.m/s. Zaujímavé je, že hodnota dP/dt pri zvýšení koncentrácie z 250 na 500 g/m3 klesne, 

pričom pri následnom zvýšení z 500 na 750 g/m3 opäť stúpne a dosiahne najvyššiu hodnotu.  

          Na základe porovnania Obrázkov 29 a 30 môžeme zhodnotiť, že pre menšie 

koncentrácie je vhodnejšie použiť trysku so spätným odrazom, zatiaľ čo pre vyššie 

koncentrácie dierovanú rozvírovaciu polkruhovú rúru. Pre výbuchový tlak je možné použiť 

obidva typy rozvírovačov na základe podobnosti výsledkov maximálnych hodnôt pre rôzne 

koncentrácie.  
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3.2 Kyselina 5-brómnikotínová 

3.2.1 Koncentrácia 

 

Obrázok 31 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na koncentráciu  

 

          Na Obrázku 31 je zobrazený priebeh výbuchových parametrov kyseliny 5-

brómnikotínovej v závislosti na koncentrácií. Najvyššia hodnota výbuchového tlaku je 

dosiahnutá pri koncentrácii 500 g/m3 a jej hodnota je 6,5 bar. Najvyššia hodnota dP/dt je 

dosiahnutá takisto pri koncentrácií 500 g/m3 a dosahuje 175 bar.m/s.  

          Pri porovnaní výbuchových parametrov kyseliny nikotínovej a kyseliny 5-

brómnikotínovej v závislosti na koncentrácii môžeme vidieť pokles maxima výbuchového 

tlaku z hodnoty 7,5 bar pri koncentrácii 500 g/m3 na hodnotu 6,5 bar pri rovnakej 

koncentrácii. Môžeme povedať, že atóm brómu v molekule kyseliny nikotínovej negatívne 

ovplyvňuje maximum výbuchového tlaku ale nie v príliš veľkom rozsahu. Avšak pri 

porovnaní maximálnych hodnôt dosiahnutých pri dP/dt má atóm brómu obsiahnutý 

v molekule kyseliny výrazne negatívny vplyv. Pri kyseline nikotínovej je maximum dP/dt 

dosiahnuté pri koncentrácii 250 g/m3 a dosahuje hodnoty 635 bar.m/s a pri kyseline 5-

brómnikotínovej je maximum dP/dt iba 175 bar.m/s.  
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3.2.2 Iniciačný zdroj 

Palník 5 kJ 

 

Obrázok 32 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na iniciačný zdroj - 5 kJ palník  

 

          Na Obrázku 32 je uvedený priebeh výbuchových charakteristík pri použití palníku 

s energiou 5 kJ. Tento priebeh je totožný s priebehom na Obrázku 31 takže platí to isté, čo 

je uvedené v predchádzajúcej podkapitole.  
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3.2.3 Počiatočná teplota 

 

Obrázok 33 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na počiatočnú teplotu  

 

          Na Obrázku 33 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na 

počiatočnej teplote prachovzduchovej zmesi. Merania boli vykonané vždy pri koncentrácii 

500 g/m3 a konštantnom tlaku 1 bar a iniciačnej energii 5 kJ. Najvyššia hodnota 

maximálneho výbuchového tlaku Pmax je dosiahnutá pri počiatočnej teplote zmesi 25°C a 

nadobúda hodnoty 6,5 bar. Z Obrázku 33 je zrejmé, že maximálna hodnota výbuchového 

tlaku s rastúcou počiatočnou teplotou klesá, pričom pri teplote 50°C pokles nie je úplne 

výrazný, keďže výbuchový tlak dosahuje 6,3 bar, avšak výrazný pokles môžeme sledovať 

pri počiatočnej teplote 100°C, keď výbuchový tlak dosahuje 4,9 bar. Zaujímavé je, že tento 

trend neplatí pri hodnote dP/dt, kde táto hodnota so zvyšujúcou sa počiatočnou teplotou 

stúpa. Maximálna hodnota dP/dt je dosiahnutá pri počiatočnej teplote 100°C a nadobúda 180 

bar.m/s.  

          V porovnaní s priebehom výbuchových parametrov pri kyseline nikotínovej môžeme 

skonštatovať, že priebeh výbuchových tlakov je podobný, keďže ich hodnota s narastajúcou 

počiatočnou teplotou klesá. Rozdiel nastáva pri hodnote dP/dt, kde pri kysline nikotínovej 

táto hodnota taktiež klesá, pričom pri kyseline 5-brómnikotínovej jemne stúpa.  
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3.2.4 Doba iniciácie 

 

Obrázok 34 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na čas iniciácie  

 

          Na Obrázku 34 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na čase 

iniciácie. Merania boli vykonané vždy pri koncentrácii 500 g/m3, tlaku 1 bar a s použitím 

chemického iniciátoru (5 kJ). Najvyššia hodnota výbuchového tlaku bola dosiahnutá pri 

iniciácii v čase 40 ms a nadobúda hodnotu 6,5 bar. Pre hodnotu dP/dt bolo maximum 

dosiahnuté takisto v čase 40 ms a dosiahlo hodnotu 175 bar.m/s.  

          Pri porovnaní priebehov výbuchových parametrov kyseliny nikotínovej a kyseliny 5-

brómnikotínovej môžeme pozorovať podobný priebeh pri hodnote dP/dt, kde táto hodnota 

so zvyšujúcim sa časom postupne klesá, aj keď maximum dosiahnuté pri kyseline 

nikotínovej je výrazne vyššie (1035 bar.m/s)  ako pri kyseline brómnikotínovej (175 

bar.m/s). Rozdiel môžeme pozorovať pri priebehu výbuchového tlaku. Zatiaľ, čo pri kyseline 

nikotínovej je maximum dosiahnuté až pri čase 100 ms, pri kyseline 5-brómnikotínovej je 

maximum dosiahnuté už pri 60 ms a so zvyšujúcim sa časom postupne klesá.  
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3.2.5 Typ rozvírenia 

Tryska so spätným odrazom 

 

Obrázok 35 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na typ rozvírovacieho zariadenia - 

tryska so spätným odrazom  

 

          Na Obrázku 35 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na type 

rozvírenia. Merania boli vykonané pri koncentráciách 250, 500 a 750 g/m3, tlaku 1 bar a 

s použitím chemického iniciátoru (5 kJ). Najvyššia hodnota výbuchového tlaku bola 

dosiahnutá pri koncentrácii 500 g/m3 a nadobúda hodnotu 6,5 bar. Pre hodnotu dP/dt bolo 

maximum dosiahnuté takisto pri koncentrácii 500 g/m3 a dosiahlo hodnotu 175 bar.m/s.  

          Pri porovnaní priebehov pri tomto type rozvírovacieho zariadenia môžeme vidieť, že 

pri kysline nikotínovej sa v prípade dP/dt dosahuje maximum pri koncentrácii 250 g/m3 a 

postupne klesá, zatiaľ čo pri kyseline 5-brómnikotínovej je maximum dosiahnuté až pri 

koncentrácii 500 g/m,3. Pri výbuchovom tlaku je priebeh porovnateľný, aj keď pri kyseline 

nikotínovej je maximum výraznejšie.  
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Dierovaná polkruhová rozvírovacia rúra 

 

Obrázok 36 Priebeh výbuchových parametrov vzhľadom na typ rozvírovacieho zariadenia - 

dierovaná polkruhová rúra  

 

          Na Obrázku 36 je uvedený priebeh výbuchových parametrov v závislosti na type 

rozvírenia. Merania boli vykonané pri koncentráciách 250, 500 a 750 g/m3, tlaku 1 bar a 

s použitím chemického iniciátoru (5 kJ). Najvyššia hodnota výbuchového tlaku bola 

dosiahnutá pri koncentrácii 750 g/m3 a nadobúda hodnotu 6,2 bar. Pre hodnotu dP/dt bolo 

maximum dosiahnuté pri koncentrácii 250 g/m3 a dosiahlo hodnotu 94 bar.m/s.  

          Pri porovnaní priebehov výbuchových parametrov pri použití polkruhovej 

rozvírovacej rúry kyseliny nikotínovej a kyseliny 5-brómnikotínovej môžeme vidieť takmer 

totožný priebeh pri hodnote dP/dt. Pri porovnaní tlakov môžeme vidieť pri kyseline 

nikotínovej, že hodnota tlaku so zvyšujúcou sa koncentráciou klesá, zatiaľ čo pri kyseline 5-

brómnikotínovej hodnota pri zvýšení koncentrácie z 250 g/m3 na 500 g/m3 klesne, avšak pri 

ďalšom zvýšení koncentrácie na 750 g/m3 dosiahne svoje maximum.  

          Pri porovnávaní typu rozvírovacieho zariadenia sme mohli pozorovať, že pri 

hodnotách výbuchového tlaku nezáleží na použitom type rozvírovacieho zariadenia. 

Z hľadiska hodnoty dP/dt môžeme usúdiť, že je lepšie používať trysku so spätným odrazom, 

ktorá zabezpečí lepšiu turbulenciu zmesi a tým dosiahneme aj vyššie hodnoty dP/dt. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Tl
ak

 [
b

ar
(g

)]

Koncentrácia [g/m3]

d
P

/d
t 

[b
ar

/s
]

dP/dt Tlak

Vzorek: Kyselina 5-brómnikotínová
Metoda: EN 14034-1-2+A1:2011
Objem: 0,020 m3

C = 125-1000 g/m3 td = 20 ms
p = 1 bar tv = 80 ms
T = 25,3 °C t1 = 207 ms



 

39 

 

4 Zhrnutie výsledkov  

4.1  Kyselina nikotínová 

4.1.1 Koncentrácia 

Tabuľka 7 Výbuchové parametre niacinu v závislosti na koncentrácií 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 5,4 188 67 64 19 5 kJ 

2. 250 7,3 672 29 67 20 5 kJ 

3. 500 7,5 635 32 87 19 5 kJ 

4. 750 6,9 277 56 67 19 5 kJ 

5. 1000 6,9 442 33 66 19 5 kJ 

4.1.2 Iniciačný zdroj 

Palník 5 kJ 

Tabuľka 8  Výbuchové parametre niacinu v závislosti na iniciačnom zdroji - palník 5 kJ 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 5,4 188 67 64 19 5 kJ 

2. 250 7,3 685 29 67 20 5 kJ 

3. 500 7,5 635 32 87 19 5 kJ 

4. 750 6,9 277 56 67 19 5 kJ 

5. 1000 6,9 442 33 66 19 5 kJ 

 

Palník 10 kJ 

Tabuľka 9  Výbuchové parametre niacinu v závislosti na iniciačnom zdroji - palník 10 kJ 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 5,3 277 44 64 19 10 kJ 

2. 250 7,2 542 43 67 20 10 kJ 

3. 500 7,7 789 28 64 20 10 kJ 

4. 750 7,3 830 24 63 20 10 kJ 

5. 1000 x x x x x 10 kJ 
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Jiskra 10 W 

Tabuľka 10 Výbuchové parametre niacinu v závislosti na iniciačnom zdroji - iskra 10W 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 4,4 102 97 106 24 10 W 

2. 250 6,9 556 40 72 24 10 W 

3. 500 7,0 531 35 81 25 10 W 

4. 750 6,7 587 32 77 25 10 W 

4.1.3 Počiatočná teplota 

Tabuľka 11 Výbuchové parametre niacinu v závislosti na počiatočnej teplote 

1. 25 7,5 635 32 87 19 5 kJ 

2. 50 6,7 601 26 64 19 5 kJ 

3. 100 6 509 33 66 19 5 kJ 

4.1.4 Doba iniciácie 

Tabuľka 12 Výbuchové parametre niacinu v závislosti na dobre iniciácie 

Test Doba 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 40 7,2 1035 19 46 20 5 kJ 

2. 60 7,5 627 37 66 19 5 kJ 

3. 100 7,6 491 37 124 19 5 kJ 

4. 120 7,4 330 46 104 19 5 kJ 

4.1.5 Typ rozvírenia 

20-L, tryska so spätným odrazom 

Tabuľka 13 Výbuchové parametre niacinu v závislosti na type rozvírenia - tryska so 

spätným odrazom 

Test Koncentrácia 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 250 7,3 672 29 67 20 5 kJ 

2. 500 7,5 635 32 87 19 5 kJ 

3. 750 6,9 277 56 67 19 5 kJ 
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20-L, dierovaná polkruhová rozvírovacia rúrka 

Tabuľka 14 Výbuchové parametre niacinu v závislosti na type rozvírenia - dierovaná 

polkruhová rozvírovacia rúra 

Test Koncentrácia 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 250 7,4 564 32 65 21 5 kJ 

2. 500 7,3 481 38 64 21 5 kJ 

3. 750 7,2 634 31 65 21 5 kJ 

 

4.2 Kyselina 5-brómnikotínová (pyridin-3-karboxylová 

kyselina) 

4.2.1 Koncentrácia 

Tabuľka 15 Výbuchové parametre kyseliny 5-brómnikotínovej v závislosti na koncentrácií 

Test Koncentrácia 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 1 1 50 65 19 5 kJ 

2. 250 6,0 91 103 67 19 5 kJ 

3. 500 6,5 175 80 63 19 5 kJ 

4. 750 6,4 158 84 66 19 5 kJ 

4.2.2 Iniciačný zdroj 

Tabuľka 16 Výbuchové parametre kyseliny 5-brómnikotínovej v závislosti na iniciačnom 

zdroji - palník 5 kJ 

Test 

 

Koncentrácia Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 125 1 1 50 65 19 5 kJ 

2. 250 6 91 103 67 19 5 kJ 

3. 500 6,5 175 80 63 19 5 kJ 

4. 750 6,4 158 84 66 19 5 kJ 

4.2.3 Počiatočná teplota 

Tabuľka 17 Výbuchové parametre kyseliny 5-brómnikotínovej v závislosti na počiatočnej 

teplote 

Test 

 

Teplota Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 25 6,5 175 80 63 19 5 kJ 

2. 50 6,3 176 59 63 19 5 kJ 

3. 100 4,9 180 57 63 19 5 kJ 
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4.2.4 Doba iniciácie 

Tabuľka 18 Výbuchové parametre kyseliny 5-brómnikotínovej v závislosti na dobe iniciácie 

Test Doba 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 60 6,5 175 80 63 19 5 kJ 

2. 80 6,0 97 102 86 19 5 kJ 

3. 100 5,1 52 143 103 19 5 kJ 

4. 120 4,9 42 158 126 19 5 kJ 

 

4.2.5 Typ rozvírenia 

20-L, tryska so spätným odrazom 

Tabuľka 19 Výbuchové parametre kyseliny 5-brómnikotínovej v závislosti na type 

rozvírenia - tryska so spätným odrazom 

Test Koncentrácia 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 250 6,0 91 103 67 19 5 kJ 

2. 500 6,5 175 80 63 19 5 kJ 

3. 750 6,4 158 84 66 19 5 kJ 

 

20-L, dierovaná polkruhová rozvírovacia rúrka 

Tabuľka 20 Výbuchové parametre kyseliny 5-brómnikotínovej v závislosti na type 

rozvírenia - dierovaná polkruhová rozvírovacia rúrka 

Test Koncentrácia 

 

Pm dP/dt t1 tv td Iniciácia 

1. 250 5,7 94 120 62 20 5 kJ 

2. 500 4,6 65 125 64 20 5 kJ 

3. 750 6,2 82 122 66 20 5 kJ 
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5 Záver 

          Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovať a experimentálne potvrdiť vplyv 

zmeny molekulovej štruktúry pyridín-3-karboxylovej kyseliny na jej výbuchové parametre 

naviazaním atómu brómu do jej štruktúry v pevnom skupenstve. 

Výsledky diplomovej práce možno zhrnúť takto: 

 Bola vykonaná literárna rešerš aktuálnych štúdií zameraných na špecifické vlastnosti 

ovplyvňujúce tlak výbuchu a maximálnu rýchlosť nárastu tlaku výbuchu spolu s 

predchádzajúcimi štúdiami na stanovenie parametrov kyseliny nikotínovej (pyridín-3-

karboxylovej) pri výbuchu. Na základe týchto dát bolo možné vykonať diskusiu 

porovnaním nájdených hodnôt a závislostí s hodnotami publikovanými v literatúre. 

Zároveň bolo potvrdené, že štúdium vplyvu molekulovej štruktúry na výbuchové 

parametre je na úrovni sveta ojedinelou štúdiou. 

 Bol vykonaný podrobný opis použitej experimentálnej aparatúry pre štúdium 

prachových disperzií so zameraním na opis výbuchovej komory, systému rozvírenia 

prachu, systému merania výbuchových parametrov a iniciácii zmesi. Bol popísaný 

postup merania, príprava a charakterizácia jednotlivých vzoriek. 

 Bolo nameraných vyše 40 tlakových záznamov v závislosti na čase. Z týchto kriviek 

boli priamo stanovené výbuchové tlaky a druhou deriváciou záznamu následne 

vypočítaná rýchlosť nárastu výbuchového tlaku. Bola vykonaná séria meraní 

štandardných koncentračných radov pre stanovenie maxím študovaných pri výbuchu 

parametrov. Nad rámec zadania práce bola v rámci výskumu stanovená závislosť na 

počiatočnej teplote, iniciačných zdrojoch a typu rozvírovania. Každé z uvedených 

meraní bolo vykonané pre čistú aj brómom obohatenú prachovú disperziu. 

 Vďaka vyššie uvedeným fyzikálnym závislostiam bolo možné jednoznačne určiť vplyv 

molekulovej štruktúry na hodnotu študovaných výbuchových parametrov. 
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6 Aplikácia výsledkov v požiarno-technickej praxi 

          Oblasť zaoberajúca sa procesmi výbuchu je veľmi žiadúca z pohľadu ochrany 

pracovníkov pred účinkami výbuchu v súlade s Európskou direktívou ATEX 137, ale aj vo 

vzťahu k prevencii a minimalizácii možných škôd súvisiacich s účinkami výbuchu na 

technológie. Realizácia diplomovej práce, resp. jej výstupy, napomôžu k zlepšeniu a 

posilneniu znalostnej a informačnej základne o problematike prevencie a obmedzovania 

rizík výbuchov čistých látok rovnakého skupenstva. V širšom poňatí celej témy sa možno 

domnievať, že realizácia práce, respektíve výsledky tohto základného výskumu budú mať 

uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu s výskytom horľavého materiálu, ale aj v 

špecifických zariadeniach, kde sa prevádzkujú rizikové činnosti, ktoré môžu vyústiť v 

havárie typu požiar alebo výbuch s následkami na životoch a zdraví ľudí, životnom prostredí 

a majetku. 

Protivýbuchová prevencia a obmedzenie účinkov výbuchu 

        Riziko môže byť definované ako najpravdepodobnejší dôsledok nebezpečenstva 

v kombinácií s pravdepodobnosťou jeho vzniku. Existujú dve možnosti na zníženie rizika 

výbuchov prachu: buď je potrebné znížiť pravdepodobnosť vzniku explózie (prevencia) 

alebo je potrebné znížiť dôsledky explózie [6].  

          Pri znižovaní pravdepodobnosti možnej explózie je potrebné vylúčiť jeden z troch 

členov trojuholníku horenia, tzn. prítomnosť paliva, kyslíku alebo tepelného zdroja. 

Vylúčenie členov päťuholníku horenia sa používa skôr pri znižovaní dôsledkov explózie 

(ventilácia, izolácia). Je zrejmé, že je potrebné aby boli výbuchy prachu skôr zamedzené, ale 

pri zariadeniach s možným rizikom výbuchu sa vyžaduje použitie oboch opatrení.  

Protivýbuchová prevencia sa delí na 3 časti [6]: 

1. Primárna protivýbuchová ochrana  

2. Sekundárna protivýbuchová ochrana 

3. Terciárna protivýbuchová ochrana 

 

1.    Primárna protivýbuchová ochrana [7] 

         Základný princíp primárnej protivýbuchovej ochrany je zamedzenie vzniku výbušnej 
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atmosféry. Táto metóda sa využíva hlavne pri skladovaní horľavých kvapalín a to hlavne 

spôsobom, že nad hladinou nebude voľný priestor na vytvorenie výbušnej koncentrácie 

(skladovanie nad alebo pod vrstvou ochrannej kvapaliny, nádrž s plávajúcim víkom). 

          Keď hovoríme o prachoch, môžeme použiť rôzne spôsoby primárnej protivýbuchovej 

ochrany: 

         Vytvorenie inertnej atmosféry pomocou inertného plynu – zníženie koncentrácie 

kyslíku v priestore možného výskytu výbušného prachu má za následok zníženie 

maximálnych výbuchových parametrov danej látky. Avšak pri úplnom vylúčení oxidačného 

činidla z priestoru zaniká akákoľvek možnosť vzniku výbušnej atmosféry. Inertná atmosféra 

sa vytvára vyplnením priestoru inertným plynom. Ako inertný plyn sa používa napríklad 

oxid uhličitý, vodná para, dusík, vzácne plyny alebo kombinácia rôznych inertných plynov. 

Voľba inertného plynu závisí na viacerých podmienkach ako napríklad dostupnosť alebo 

cena daného plynu.  

         Udržiavanie koncentrácie prachu mimo výbušnej koncentrácie – možnosť tvorby 

výbušnej atmosféry môže byť vylúčená aj v prípade použitia takého množstva prachu, ktorý 

nie je schopný vytvoriť výbušnú koncentráciu, avšak tento spôsob v praxi nie je úplne 

jednoduchý. Dobrým návrhom zariadenia je možné zabrániť prúdeniu vzduchu vo vnútri a 

tým sa znižuje možnosť rozvírenia výbušného prachu. Takisto je možné znížiť počet miest 

v ktorých je možnosť rovírenia a tým sa zníži aj riziko výbuchu.  

         Pridanie inertného prachu – tento princíp sa využíva v uhoľných baniach tak, že sa na 

zemi udržuje určitá vrstva kamenného prachu. Tlaková vlna, ktorá predbieha plameň 

kamenný prach rozvíri, pričom zmes ktorá vzniká je nehorľavá a následne plameň ochladí a 

uhasí. Tento spôsob ochrany však nemá veľké využitie v iných oblastiach kvôli možnej 

kontaminácií prachu s ktorým sa v danej oblasti pracuje. 

 

2.   Sekundárna protivýbuchová ochrana [5] 

         Základom sekundárnej protivýbuchovej prevencie je zamedzenie možnosti iniciácie 

výbušnej zmesi. Iniciačným zdrojom sú predmety alebo látky, ktoré sú schopné odovzdať 

také množstvo energie, ktoré je potrebné k iniciácií výbušného súboru (plameň, iskra, horúci 

povrch...). 
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         Samozahrievanie  

         Možnosť samozahrievania prachu závisí od jeho vlastností, z tohoto dôvodu by mala 

byť možnosť samozahrievania daného prachu známa už pred jeho prijatím a skladovaním.  

         Ako možné prostriedky zabraňujúce samozahrievaniu sa využívajú: 

- Kontrola teploty, obsahu vlhkosti a iných dôležitých vlastností z pohľadu 

samozahrievania 

- Úprava vlastností prášku na prijateľnú úroveň (chladenie, sušenie) 

- Monitorovanie možného vývoja rozkladných plynov na skoré odhalenie 

samozahrievania 

- Pravidelné presúvanie skladovaného materiálu z jedného priestoru do druhého 

- Inertizácia sypkého materiálu vhodným inertným plynom 

          Otvorený plameň 

          Väčšine iniciačných zdrojov na princípe otvoreného plamňa je možné sa vyhnúť 

striktným dodržiavaním bezpečnosti práce, ako napríklad zákaz fajčenia v nebezpečných 

priestoroch a zákaz používania otvoreného plameňa. 

         Horúci povrch 

          Horúce povrchy sa môžu v priemysle vyskytovať zámerne ale aj neúmyselne. Pri prvej 

kategórií hovoríme o zariadeniach na vykurovanie alebo sušenie. Pri druhej kategórií horúce 

povrchy vznikajú horúce povrchy na motoroch zariadeniach, dúchadlách a ventilátoroch, 

dopravníkoch alebo nechránených žiarovkách. Horúci povrch môže priamo iniciovať 

výbuch prachovzduchovej zmesi alebo nepriamo zapálením usadenej vrstvy prachu na tomto 

povrchu, ktorá potom iniciuje výbuch.  

          Mechanicky vznikajúce iskry 

          Mechanické iskry vznikajú pri náraze alebo trení dvoch telies, pri ktorom si predávajú 

svoju kinetickú energiu. V mieste styku potom dochádza k vývinu tepla a vzniku vysokých 

teplôt. 

          Elektrická energia 

         Medzi ďalšie možné iniciačné zdroje patrí takisto pôsobenie elektrickej energie či už 

ide o elektrické zariadenia, následok úderu blesku alebo statickú elektrinu. Medzi možné 
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príčiny iniciácie pri elektrických zariadeniach patrí elektrický skrat, ktorý vzniká prepojením 

dvoch rôznych potencálov cez malý odpor. Dôvod tohoto stavu môže byť technická závada 

na elektrickom zariadení. Ďalej môžu elektrické iskry vznikať pri zapínaní a vypínaní 

elektrických obvodov alebo pri uvoľnení spojov. Elektrostatický výboj vzniká pri dotyku 

dvoch látok a rodelením ich nábojov po oddialení. 

 

3.     Terciárna (konštrukčná) protivýbuchová ochrana  

         Pokiaľ nie je možné vylúčiť vznik výbušnej atmosféry alebo prítomnosť iniciačného 

zdroje, je potrebné aby boli zariadenia konštruované tak, aby boli účinky výbuchu 

minimalizované na bezpečnú mieru. 

 

Delenie konštrukčných opatrení terciárnej protivýbuchovej ochrany [5]: 

a) konštrukcie odolné výbuchu 

b) odľahčenie výbuchu  

c) potlačenie výbuchu 

d) zabránenie prenosu plameňa a výbuchu 

Konštrukcie odolné výbuchu 

- konštrukcie odolné výbuchovému tlaku – návrh konštrukcie podlieha pravidlu, že 

maximálny výbuchový tlak je nižší ako dovolené namáhanie materiálu, z ktorého je 

konštrukcia vyrobená. Pri týchto zariadeniach nie je povolená žiadna trvalá 

deformácia a vznik netesností. 

- konštrukcie odolné tlakovému rázu – konštrukcie odolné tlakovému rázu sa 

dimenzujú na základe hodnoty medze klzu. Tieto konštrukcie môžu byť trvale 

deformované, ale nesmie dôjsť k vzniku netesností.  

Odľahčenie výbuchu 

         Uvoľnenie výbuchu zabezpečujú opatrenia, ktoré pôvodne uzavretú nádobu alebo 

aparatúru, poprípade objekt, krátkodobo alebo trvale otvoria, čím  sa zabráni tvorbe 

nedovoleného vysokého výbuchového tlaku. Pri stanovení hodnoty pred,max maximálneho 

redukovaného výbuchového tlaku vnútri nádoby pri odľahčení výbuchu je najdôležitejším 
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faktorom odľahčovacia plocha. Medzi informácie, ktoré sú potrebné pre výpočet 

odľahčovacej plochy, patria konštrukčný tlak nádoby, výbuchové vlastnosti prachu, tvar 

a veľkosť nádoby, statický otvárací tlak a ďalšie iné vlastnosti [6]. Na Obrázku 38 je 

zobrazený priebeh výbuchového tlaku bez a s použitím ochrany [5]. 

 

Obrázok 37 Priebeh výbuchového tlaku bez a s použitím ochrany  

 

            Zníženie tlaku pri výbuchu v nádobe či inom zariadení z maximálneho výbuchového 

tlaku pmax na maximálny redukovaný tlak pred,max umožní podstatne znížiť hrúbku steny 

nádoby alebo zariadenia a tým pádom znížiť hmotnosť a cenu. Dimenzovanie hrúbky stien 

sa vykonáva buď ako u nádob a zariadení odolných výbuchovému tlaku alebo výbuchovému 

rázu s tým rozdielom, že sa uvažuje maximálny redukovaný tlak pred,max [5]. 

          Veľkosť maximálneho redukovaného tlaku závisí na dostatočne rýchlom otvorení 

odľahčovacieho otvoru, teda na statickom reakčnom tlaku odľahčovacieho otvoru pstat 

a ploche odľahčovacieho otvoru A. Čím je väčšia plocha odľahčovacieho otvoru, tým 

účinnejšie je odvádzanie narastajúceho objemu a tým nižší je výsledný maximálny 

redukovaný tlak pred,max [5].  

         Statický reakčný tlak pstat musí byť vždy väčší ako pracovný tlak nádoby alebo 

zariadenia, aby sa zabránilo nechcenému otváraniu zariadenia, poprípade trhaniu poistných 

membrán. 

         Pri umiestňovaní odľahčovacích otvorov je potrebné zohľadniť vplyv vnútorných 

alebo vonkajších prekážok na odľahčovaciu činnosť. Pri umiestnení musia byť takisto 

zohľadnené účinky spätných (reakčných) síl. Otvory musia byť umiestnené tak, aby neboli 

ohrozené osoby ani ostané zariadenia a prevádzky. Pri menších a relatívne symetrických 

nádobách sa môže zvoliť jeden väčší odľahčovací otvor, pričom pri väčších nádobách sa 

odporúča zvoliť viac otvorov tak, aby dostatočne pokryli čo najväčší možný povrch nádoby. 

Účinnosť otvorov nezávisí na tvare [5] . 
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         Pri odľahčení výbuchu dôjde k vystreknutiu spáleného materiálu a plameňov do 

priestoru mimo odľahčovacie ventily. Priestor, do ktorého je výbuch odvedený musí byť 

v dostatočnej vzdialenosti od ostatných technologických zariadení, aby bolo zabránené 

ďalšiemu výbuchu alebo požiaru. Tento priestor musí byť takisto zabezpečený proti pohybu 

osôb v čase možného vzniku nebezpečenstva výbuchu. 

          Tržná (praskacia) membrána – Najjednoduchšia, fólia z rôznych materiálov upevnená 

v prírube. Jej výhodou je jednoduchosť, nízka cena, malá hmotnosť, tesnosť. Nevýhovou je 

vysoká hodnota reakčného tlaku a obtiažne dodržanie presnej hodnoty. Pri prevádzke sa 

kolísaním tlaku unaví a je nutné ju vymeniť. Znížiť hodnotu reakčného tlaku je možné 

pridaním hrotu do stredu membrány, ktorý ju prepichne [6]. Na Obrázku 39 je zobrazená 

schéma tržnej membrány [6]. 

 

Obrázok 38 Schéma tržnej membrány  

 

          Strižná membrána – je presnejšia, vystužená dvomi opernými plechmi, ktoré tvoria 

kryt. Plechy sú po obvode znitované. Tlak výbuchu pôsobí ako piest a posúva ich v smere 

osi. Membrána je tak namáhaná na strih. Časom dochádza vplyvom kolísania tlaku k únave. 

Membrána musí byť ukotvená, aby nebola výbuchom vymrštená a neohrozila okolie [6]. Na 

Obrázku 40 je zobrazená schéma strižnej membrány [6]. 

 

Obrázok 39 Schéma strižnej membrány  
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          Membrána so strižným elementom – odstraňuje nevýhodu únavy a ukotvenia. Je 

zložená z dvoch plechov z antikoróznej ocele nastrihnutých tak, aby sa pri výbuchu dali 

otvárať ako dvierka. Pritom hmota plechu musí zostať visieť na nenastrihnutej časti. Medzi 

plechmi je tenká teflonová fólia, ktorá utesňuje priestor. Presná hodnota reakčného tlaku je 

daná pevnosťou strižných elementov, ktoré držia plechy uzavreté [6]. Na Obrázku 41 je 

uvedená schéma membrány so strižným elementom [6]. 

 

Obrázok 40 Schéma membrány so strižným elementom  

 

         Membrána s centrálnym poistným článkom – tuhý oceľový výlisok je ukotvený 

v prírube pružnými oceľovými pásikmi navrhnutými tak, aby pri výbuchu zabránili 

odlietnutiu. Medzi prírubou a membránou je tesnenie. V strede membrány je poistný článok 

uchytený na priečniku, ktorý dotlačuje membránu k prírube a ktorý je uvoľní pri nastavenom 

otváracom tlaku. Membrána vydrží aj niekoľko výbuchov (mení sa iba strižná skrutka) [6]. 

Na Obrázku 42 je zobrazená schéma membrány s centrálním poistným článkom [6]. 

 

Obrázok 41 Membrána s centrálnym poistným článkom [6] 

 

 

          Výbuchové odľahčovacie klapky a ventily – klapka je do sedla pritlačovaná vlastnou 

hmotnosťou alebo závažím, ventil silou pružiny. Úniková plocha je daná prierezom, resp. 
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plochou voľného priestoru v tvare valca (pri ventiloch). Reakčný tlak je daný závažím alebo 

nastavením pružiny. Výhodou je, že sa po výbuchu opäť uzavrú a obvykle nie je nutná ich 

oprava alebo výmena. Nevýhodou je vyššia hmotnosť, reakčný tlak a menšia tesnosť. 

Dotesňovanie je neprípustné (môže zvýšiť reakčný tlak). Ak dôjde po výbuchu k vyšľahnutiu 

plameňa je vhodné pre nedostatok miesta použiť tlmič plameňa. Zariadenia sú citlivé na 

podtlak a hrozí ich poškodenie, preto je potrebné inštalovať klapku (ventil), ktorý umožní 

nasatie vzduchu a vyrovnanie tlaku [6]. Na Obrázku 43 sú uvedené schémy jednotlivých 

zariadení [6]. 

 

Obrázok 42 Schémy výbuchových odľahčovacích klapiek a ventilov  

 

          Potlačenie výbuchu 

          Tento systém pracuje na princípe dodania hasiva do priestoru horenia a výbuchu už 

v jeho počiatočnej fáze a tým zabráni vzniku nedovoleného výbuchového tlaku. Pri detekcií 

horenia alebo výbuchu citlivý prvok indikuje vznik horenia a tým sa aktivuje zariadenie, 

ktoré dodá do priestoru určené množstvo hasiva, čím je maximálny výbuchový tlak znížený 

na  redukovaný výbuchový tlak. Redukovaný výbuchový tlak nesmie presiahnuť 

konštrukčnú pevnosť nádoby. Redukovaný tlak musí byť takisto nižší ako je známa tlaková 

odolnosť najslabšieho komponentu chráneného zariadenia [5]. Na Obrázku 44 je uvedený 

priebeh explózie při potlačení výbuchu [6]. 
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Obrázok 43 Priebeh explózie pri potlačení výbuchu  

 

         Systém na zabránenie prenosu plameňa a výbuchu 

         Zabrániť prenosu výbuchu je nutné vždy, keď je možnosť jeho prenesenia výbuchu 

v rámci spojených technologických zariadení vo vnútri ktorých sa vyskytuje možnosť vzniku 

výbušnej atmosféry. Návrh jednotlivých prvkov závisí hlavne na samotnej technológií. 

Rozšíreniu výbuchu v zariadení je možné zabrániť pomocou rotačných podávačov, 

rýchlouzatváracích ventilov, šúpatok, klapiek a ďalších zariadení. V prípade, že sú tieto 

prvky riadené pomocou detektorov, je potrebné medzi detektorom a samotným prvkom 

zabezpečiť odstup tak, aby bola splnená reakčná funkcia samotného prvku [6][22]. 
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7 Budúce štúdie 

          Túto prácu možno považovať za prvotné štúdium v oblasti stanovenia výbuchových 

parametrov za rôznych počiatočných fyzikálnych aj chemických podmienok. 

 

Budúce štúdie možno zhrnúť takto: 

• Vykonať cielenú rešerš na stanovenie výbuchových charakteristík prachových disperzii 

pri teplotách pod 0 °C a nad 40 °C zameranú na existujúce experimentálne techniky a 

matematické modely. Obzvlášť zaujímavé je zamerať sa na najštudovanejšie prachy v 

oblasti výbuchových charakteristík lycopodium a uhlie ako pokračovanie tejto práce. 

• Predikovať správanie čistých látok v pevnom skupenstve pre vysoké teploty, tj. Od        

40°C do 160°C. Vykonať kritickú analýzu odlišností takto vykonaných predikciou v 

súvislosti s rôznymi výsledkami existujúcich simulácií. 

• Navrhnúť úpravu experimentálnej aparatúry použitej v rámci merania tejto práce pre 

meranie výbuchových parametrov hybridných zmesí napr. metanom obohatené uholné 

zmesi za vysokých teplôt. 

• Experimenty sa budú vykonávať vo výbuchových komorách dvoch veľkostí, v prvom 

rade všeobecne používaná 20-L výbuchová komora a ďalej potom štandardná komora s 

objemom 1 m3. Malé zariadenia, o objeme 20-L, sa v priemysle príliš nevyskytujú, 

napriek tomu sa výbuchové komory o tak malom objeme takmer výhradne používajú pre 

štúdium výbuchov. 

• Ďalej využitím poznatkov z diplomovej práce a experimentálnych možností na VŠB-TU 

Ostrava pripraviť aparatúru pre odber a analýzu splodín vznikajúcich po výbuchu. Takto 

získané dáta môžu podporiť výsledky modelovania a simulácií ako pri atmosférických, 

tak pri vysokých a ultra nízkych teplotách. Výsledky projektu umožnia vykonávať zber 

relevantných dát o vybraných emisiách  z konkrétnych výbuchových procesov pri 

rôznych, v priemysle sa vyskytujúcich, systémov. 

• Využiť kontakty so zahraničnými partnermi a vytvoriť skupinu špecializujúcu sa na 

štúdium fyziky výbuchov za nízkych teplôt naprieč európskymi laboratóriami s 

experimentálnym vybavením použiteľným pre danú oblasť merania. 
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