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Anotace 
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bezpečnostní parametry u rozdílných autoklávů. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU. 2008. 

37 stran. 

 

 Měření výbuchových parametrů je základem pro ochranu proti výbuchu při 

navrhování a konstrukci zařízení ochranných systémů a přístrojů pro snižování účinků 

výbuchu, které zabezpečují, že daný provoz nebude představovat žádné nebezpečí. 

 Tato práce se zabývá měřením výbuchových parametrů rozvířeného hnědouhelného 

prachu ve zkušebních zařízeních o různých objemech a vzájemným porovnáním 

zaznamenaných hodnot. 
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 Measuring of explosion indices is basic for protection from explosion in designing and 

construction of apparatus of protection systems a devices for reduction of explosion effects 

insuring production to be safe. 

 This work is about measuring of explosion indices of turbulent browncoal dust in the 

explosion devices with difrerent capacity and comparison of measured rates. 
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Úvod 

 Technicko-bezpečnostní parametry charakterizují látky z hlediska jejich chování při 

úniku a nebezpečí vzniku požáru a výbuchu. Pojem technicko-bezpečnostní parametry 

najdeme v české legislativě v zákonu č. 133/85 Sb. o požární ochraně a ve vyhlášce  

č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), přičemž oba tyto přepisy neuvádějí, co konkrétně si 

můžeme pod tímto pojmem představit. Obecně je lze chápat jako soubor údajů, které jsou 

potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.  

 Jednou ze skupin technicko-bezpečnostních parametrů jsou výbuchové parametry.  

Na rozdíl od kapalin a plynů, u nichž je možné nalézt výbuchové parametry v bezpečnostních 

listech, případně v odborných publikacích, je situace v oblasti hořlavých prachů jiná.  

U mnohých hořlavých prachů jsou parametry rovněž obsaženy v bezpečnostních listech, 

většinou však v podobě intervalů většího rozsahu, tudíž mají spíše informativní charakter. 

 Nejspolehlivější způsob k získaní co nejpřesnějších informací o hořlavosti  

a výbušností dané látky je odběr konkrétního vzorku, experimentální ověření jeho vlastností 

v akreditované laboratoři a následné popsání výsledků zkoušek.  

 Tato práce se zabývá zjišťováním výbuchových parametrů rozvířeného vzorku prachu, 

konkrétně hnědouhelného prachu, který v současné době představuje nebezpečí výbuchu 

hlavně v dolech. K měření výbuchových parametrů jsou použity dvě výbuchové komory, 

každá s jiným objemem, v nichž se rozvíří daný vzorek prachu a následně dochází s použitím 

iniciačního zdroje k výbuchu. Cílem této práce je pak na základě zaznamenaných hodnot určit 

výbuchové parametry určeného vzorku prachu a porovnat mezi sebou výbuchové parametry, 

zjištěné v jednotlivých výbuchových komorách.  
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1 Výbuchové parametry 

 Výbušnost prachů je podstatně ovlivněna stupněm rozmělnění látky. Existuje mnoho 

látek, které jsou v pevném stavu a za normálních podmínek nehořlavé, pokud se však 

vyskytují ve formě prachu, mohou velice dobře hořet, případně způsobit výbuch.  

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

jako je dolomit, vápenec a další oxidy a soli kovů. 

 Ze samostatných prvků jsou nebezpečné prachy kovů jako hliník, který má největší 

rychlost narůstání tlaku a jednu z nejvyšších hodnot maximálního výbuchového tlaku, dále 

hořčík, případně titan, zirkon, železo a další. 

 Z nekovových prachů je nebezpečný prach síry. Síra má nízkou teplotu vznícení  

a sklon k tvorbě elektrostatických nábojů. Uhelný prach je nebezpečný výbuchem hlavně 

v dolech, výbušnost závisí na kvalitě uhlí a výbuch uhelného prachu většinou následuje po 

výbuchu metanu, kterým je uhelný prach rozvířen a iniciován. Samozřejmě rozvířený uhelný 

prach je výbušný i v jiných uzavřených technologiích.  

 Řada přírodních výbušných prachů je skoro neomezená. Veškeré organické prachy 

jsou výbušné, ať už vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování nebo jsou hlavním 

produktem výroby. Je to senný a obilní prach, škroby a mouky, cukr, kakao, čaj, koření, 

tabák, kávoviny, sušené mléko, dřevěný a korkový prach, prachy vláknitých látek – lnu, 

bavlny, buničiny, koudele, konopí, juty. Jsou velmi náchylné k tvorbě elektrostatického 

náboje a mají nízké dolní meze výbušnosti. Patří sem i prachy vyráběných látek jako jsou 

mýdlové prášky, barviva, léčiva, výbušniny, tuhé uhlovodíky, plasty aj.  

 Požáry a exploze prachů v průmyslu mohou vznikat např. při mletí, drcení, plnění 

zásobníků, odprašování, vysávání a přepravě hořlavého prachu.  

 Aby bylo navrhnuté protiexplozivní opatření účinné, je nutné znát údaje o výbušnosti 

daného prachu, mimo jiné výbuchové parametry, což jsou výbuchový tlak pvýb, který se při 

výbuchu dané látky vyvine a rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)výb. 

 Tyto veličiny se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi. Nejvyšších hodnot 

výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při optimální 

koncentraci copt(obr.1). 
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 Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt klesá výbuchový tlak i rychlost 

narůstání výbuchového tlaku až k mezím výbušnosti. Mimo tyto meze není možné samostatné 

šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti LEL (minimální koncentrace cmin) představuje 

nedostatek hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Naopak horní mez výbušnosti 

UEL (maximální koncentrace cmax) představuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. 

 

 
Obr. 1-Výbuchová charakteristika směsi hořlavého prachu se vzduchem. Podle[3] 

 

 Výbuchové parametry jsou stanovovány ve výbuchovém autoklávu, což je tlakové 

zařízení kulového tvaru o definovaném objemu. Do tohoto autoklávu je rozvířen vzorek 

prachu a po iniciaci se snímají tlaky a časy, z nich se pomocí řídícího počítače po provedení 

série zkoušek stanoví výbuchové parametry. 
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 Z těchto hodnot je pak možné určit výbuchovou konstantu Kst, podle jejíž velikosti lze 

výbušné prachy zatřídit dle norem ČSN ISO 6184-1 nebo VDI 3673 do tříd výbušnosti  

St 1-St 3 (Tabulka č. 1), přičemž třída St 3 je nejnebezpečnější. 

 

Tabulka 1 - Rozdělení tříd výbušnosti. Podle [5] 

Třída Kst [MPa·m·s-1] 

St 1 0-20 

St 2 20-30 

St 3 >30 

 

 V závislosti na určité třídě výbušnosti se následně volí i způsob provedení 

protivýbuchové ochrany v místech nebo na provozech, kde může docházet ke vzniku výbušné 

atmosféry. 
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2 Faktory ovlivňující výbušnost disperzní směsi prachu se 

vzduchem 

 Výbušnost disperzní soustavy prach-vzduch je ovlivňována řadou faktorů. Výbuchové 

zkoušky probíhají v laboratorních podmínkách, takže by prostředí, ve kterém dochází ke 

zkouškám, mělo zůstat neovlivňováno. Avšak za provozních podmínek, které jsou 

individuální pro každé pracoviště, kde se vyskytuje hořlavá látka a může dojít k vytvoření 

výbušné atmosféry, mohou na průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry působit 

určité faktory, se kterými je nutno počítat při návrhu protivýbuchových opatření. 

2.1 Velikost objemu a tvar nádoby 

 S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání výbuchového tlaku. Tuto 

závislost popisuje u kubických nádob tzv. kubický zákon(podle [5]): 

 

StKV
dt

dp
=⋅

3

1

max)(  

 

kde 

(dp/dt)max maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa·s-1 nebo v bar·s-1 

V objem nádoby v m3 

KSr kubická konstanta pro prachy v MPa·m·s-1 nebo v bar·m·s-1 

 

 Členění nádoby zkušebního zařízení  a provedení dělící roviny se jeví vzhledem ke 

kulovému tvaru nejvhodnější v místě největšího průměru. Přičemž je účelné provést uzavírání 

nádoby pomocí rychlouzávěru s vyloučením namáhavé lidské obsluhy a náhradou za 

hydraulický či jiný servomechanismus. Dané řešení umožňuje nejen vyloučení namáhavé 

práce, ale dovoluje lepší přístup k vnitřním plochám, který je nezbytný za účelem čištění 

vnitřních stěn zařízení od povýbuchových zplodin a neshořelých podílů prachu či vysokou 

teplotou degradovaných zbytků jako škraloupů, granulí apod. 

 Nelze také opomenout působnost vlivu vestavby a stav stěn zkušební nádoby. Stav 

stěn je definován provedením a technologií opracování vnitřních ploch polokoulí, tj. odlitek  
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s otryskaným a obroušeným povrchem. Při vestavbě vyjádřené poměrem plochy vestavby  

k objemu výbušného prostoru budou výbuchové parametry se zvětšujícím se poměrem 

plynule snižovány. 

 Maximální výbuchový tlak se s rostoucím objemem nemění. V kubických nádobách je 

dosahováno tlaku až 1,3 MPa a rychlost šíření plamene může být až 500 m·s-1. 

 U podlouhlých nádob a u potrubí kubický zákon neplatí. S rostoucí délkou nádoby  

a potrubí se zvyšují maximální výbuchové parametry a projevuje se směrový účinek 

výbuchového tlaku. Rychlost šíření čela plamene se může zvýšit až na detonační rychlost 

2000 m·s-1 s radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 9 MPa. 

2.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

 Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně 

zvyšují(obr.2). Snížení tlaku naopak zmenšuje maximální výbuchové parametry, proto se 

snížení tlaku používá jako určité preventivní opatření zmírňující následky výbuchu. 

 

 
Obr. 2-Vliv počátečního tlaku na max. výbuchové parametry směsi prachu škrobu se vzduchem. Podle [3] 
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2.3 Počáteční teplota 

 Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání výbuchového 

tlaku. Reakční rychlost s teplotou roste. 

2.4 Iniciační energie 

 S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Nízkou iniciační energií se některé směsi nedají iniciovat. Při zkoušení 

vlastností směsí se jako standardní energie pro prachy používá 10 000 J. U některých látek je 

však nutno tuto energii zvýšit, jinak by byly omylem považovány za nevýbušné. 

2.5 Turbulence směsi 

 S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální výbuchové 

parametry, zejména maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

2.6 Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

 Zvýšený obsah kyslíku způsobí zvýšení maximálních výbuchových parametrů. 

V důsledku většího množství reagující látky je teplota plamene vyšší, tím pádem je vyšší  

i maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

 Opačný vliv má snížení obsahu kyslíku. Při poklesu obsahu kyslíku pod tzv. limitní 

obsah již nemůže k výbuchu dojít. Limitní hodnoty jsou závislé na druhu hořlavé látky a také 

na druhu inertního plynu, jimž se dosáhne snížení koncentrace kyslíku. 

2.7 Vytváření hybridních směsí  

 Přidání malého množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny významně mění 

výbuchové parametry prachovzduchové směsi. Ty se posouvají k vyšším hodnotám(obr.3).  

 Výskyt hybridní směsi představuje mimořádné nebezpečí, protože výbuch je možný už 

při velmi malém množství hořlavého prachu. 

 Hybridní směs je možno iniciovat podstatně nižší energií než původní 

prachovzduchovou směs. 

 Přitom maximálních výbuchových parametrů se dosáhne již při výrazně nižších 

koncentracích prachu (množství prachu pro dosažení optimální koncentrace s přídavkem 
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plynu lineárně klesá). Účinky výbuchu přitom s přídavkem plynu lineárně rostou, zejména 

pak maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

 Proto je nutno při posuzování nebezpečí výbuchu a zejména pak při navrhování 

protivýbuchových opatření důkladně posoudit možnost vytváření hybridní směsi. Dojde-li 

k neočekávanému výskytu, pak může k výbuchu dojít i tam, kde s ním nebylo počítáno, a také 

případná protivýbuchová opatření, při jejichž návrhu nebylo s hybridní směsí počítáno, 

mohou být neúčinná. 

 

 
Obr. 3-Vliv přídavku malého množství metanu na max. výb. parametry hořlavého prachu. Podle [3] 

 

2.8  Vlhkost 

 Relativní vlhkost je procento vody nacházející se v suchých materiálech. S rostoucím 

obsahem vlhkostí se snižují maximální výbuchové parametry a při obsahu vody nad  
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20 hmot.% je již prach nevýbušný. Vlhkost je proměnný faktor, jelikož prach může vyschnout 

a stát se opět výbušným. 

2.9 Velikost částic  

 S rostoucí velikosti částic, tj. s klesající velikosti měrného povrchu, se maximální 

výbuchové parametry snižují(obr.4). Při střední velikosti částic větších než 0,4 mm nelze již 

většinu prachů standardní energií iniciovat. Stačí však přídavek 5–10 hmotn.% jemných 

podílů prachu o střední velikosti zrna cca 0,04 mm a směs je opět výbušná. Přitom si je nutno 

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

 
Obr. 4-Vliv velikosti částic na maximální výbuchové parametry. Podle [6] 
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3 Výbuchový autokláv VA 250 

 Standardním zkušebním zařízením pro stanovení maximálního výbuchového tlaku 

pmax a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozviřovaného prachu, 

používaným v České Republice, je kulová nádoba odolná výbuchovému tlaku s objemem  

250 l.  

 Kromě měření výbuchových parametrů ho lze použít i dolní meze výbušnosti 

rozvířeného prachu, a také limitní koncentrace kyslíku ve směsi prachu se vzduchem  

a inertním plynem. 

 

 
Obr. 5-Komora o objemu 1m3 (schématicky). Podle [1] 

 

Legenda: 

1. Snímač tlaku 5. Zásobník na prach 

2. Iniciační zdroj 6. Rychlootvírací ventil 

3. Vstup vzduchu pro provětrávání 7. Připojovací trubka 

4. Rozviřovač prachu 8. Výstup pro zplodiny 
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 Výbuchový autokláv VA 250 se od výbuchového zařízení o objemu 1 m3, uvedeném 

na obr. 5, liší tím, že k rozviřování prachu ze zásobníku není vybaven půlkruhovou 

rozviřovací trubkou s otvory. Namísto toho se používá kuželová dýza, která je určena 

k rozviřování jemnějšího prachu. Prachy o větší velikosti zrn jsou rozviřovány pomocí 

rozviřovací trubice. Obě rozviřovací zařízení jsou zobrazeny na obr. 6. 

 

 
Obr. 6 - Rozviřovače prachu. (Foto: autor) 

 

Zkušební zařízení se skládá z dále uvedených hlavních částí: 

• Výbuchové komory 

• Systému pro rozviřování prachu 

• Iniciačního zdroje 

• Řídící jednotky 

• Systému pro měření tlaku 
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3.1 Výbuchová komora 

 Standardní zkušební výbuchovou komorou je nádoba, odolná výbuchovému tlaku, 

kulového tvaru o objemu 250 l. Nádoba je uprostřed dělená, stahovaná šroubovými spoji. 

Horní polokoule je odsouvatelná.  

 

Horní polokoule je vybavena prvky: 

• piezoelektrický snímač tlaku 

• průzor ze silnostěnného plexiskla 

• otvory vybavené kohouty nebo zaslepené zátkami (k odběru vzorků atmosféry  

a k úpravě atmosféry) 

• elektrické míchadlo 

• dle potřeby kontrolním manometrem 

 

 Dolní polokoule je vybavena přepouštěcím ventilem k odvedení explozivních zplodin 

z autoklávu po provedeném experimentálním výbuchu.  

 Zkušební zařízení je vybaveno mechanickým uzavíráním, aby bylo zajištěno, že před 

zahájením zkušebního postupu jsou uzavřeny všechny otvory v komoře (hlavní dveře, otvory 

pro přístroje, vstup nebo výstup). 

 Nádoba je dimenzována na vnitřní přetlak 1,5 MPa. 

3.2 Systém pro rozviřování prachu 

Toto zařízení je upevněno u vrcholu horní polokoule a je tvořeno  

• válcovým dávkovacím zásobníkem (obr. 7) 

• rozviřovacím ventilem  

• kuželovou rozviřovací dýzou resp. rozviřovací trubici (obr. 6) 

 Válcový dávkovač je těsně uzavíratelný, opatřený přívodem tlakového rozvířovacího 

vzduchu ze zásobníku o objemu 10 l, obsahujícího vzduch o přetlaku 0,3 MPa. 
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 Funkce rozviřovacího ventilu je zajištěna ovládacím elektromagnetickým ventilem, 

pracujícím se vzduchem o přetlaku 0,6 MPa. Elektromagnetický ventil je řízen elektrickými 

impulsy z ovládacího přístroje, jimž lze regulovat požadovanou dobu rozviřování. 

Rozviřovací ventil je napojen na spodní část válcového dávkovacího zásobníku (obr. 7). 

 

 
Obr. 7 - Válcový dávkovací zásobník s rozviřovacím ventilem- (Foto: autor) 

 

 Rozviřovací ventil se při plnění zásobníku zkušebním vzorkem uzavírá a v této poloze 

zůstává až do doby, kdy je v uzavřeném zásobníku vytvořen přetlak o požadované hodnotě. 

Poté je z řídící jednotky vyslán signál, ventil je otevřen a dochází k rozvíření zkušebního 

prachu do výbuchového prostoru. Doba rozviřování je nastavena na ovládacím pultu ve velíně 

a po jejím uplynutí se rozviřovací ventil uzavře a dojde k iniciaci rozvířeného prachu. 

 Na obr. 8 je zobrazen zásobník na prach, v jeho spodní části je umístěn rozviřovací 

ventil, dále následuje rozviřovací zařízení. 
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Obr. 8 - Systém pro rozviřování prachu. (Foto: autor) 

 

3.3 Iniciační zdroj 

 Dnem dolní polokoule procházejí dvě elektrody, vyvedené do středu výbuchového 

prostoru. Elektrody slouží k připojení iniciačního zdroje(obr.9). 

 Standardním zdrojem iniciace je elektrický mžikový palník typ MV II Fe s navážkou  

3 g černého střelného prachu Vesuvit. Elektrický palník spolu navážkou střelného prachu je 

vložen do vhodného polyethylenového sáčku a uzavřen. Teplota iniciačního plamene je  

cca 2400 ºC. Časové zpoždění a řízení iniciačního zdroje je ovládáno řídícím jednotkou. 

 Pokud disperzní nepodléhá výbuchové reakci, provádí se zkouška s iniciaci 2-3x 

mohutnější, tzn. navážka střelného prachu je zvýšena na 6-9 g. 
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 Střelný prach Vesuvit se používá pří zkouškách, kde se kromě výbuchovým parametrů 

měří také limitní obsah kyslíku. Jestliže se určují pouze výbuchové parametry, lze použít 

místo střelného prachu nitrocelulózu. 

 

  
Obr 9 - Iniciační zdroj. Podle [8] 

3.4 Řídící jednotka 

Celkový chod zařízení je automaticky zajišťován řídící jednotkou, která provádí operace: 

• otevírání ovládacího ventilu, a tím i zahájení rozviřování, kterým se vytvoří 

homogenní disperzní směs uvnitř výbuchového prostoru 

• uzavření rozviřovacího ventilu po dosažení homogenity 

• spuštění chodu zapisovacího přístroje 

• poskytnutí impulsu k odpálení iniciačního zdroje 

3.5 Systém pro měření tlaku 

 Systém pro měření tlaku se skládá snímačů tlaku a záznamového zařízení. 

Piezoelektrický snímač tlaku je napojen pomocí zesilovače na čtyřkanálový oscilograf 

s rychlozapisovačem. Systém pro měření tlaku zajišťuje registraci průběhu tlaku v závislosti 

na čase.. 
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3.6 Zkušební postup 

 Měření se provádí při různých následujících koncentracích daných navážkou tak, aby 

byla zjištěna výbuchová charakteristika zkoušeného prachu. Zvolené koncentrace se zvyšují 

nebo snižují po krocích uvedených v Tabulce 2.  

 

Tabulka 2 - Předepsané pracovní podmínky autoklávu.  

koncentrace 

[g·m3] 

navážka  

[g] 

doba rozv. 

[ms] 

koncentrace 

[g·m3] 

navážka  

[g] 

doba rozv. 

[ms] 

10 2,5 160 200 50 190 

12,5 3,2 160 250 63 200 

16 4 160 315 80 210 

20 5 160 400 100 220 

25 6,3 160 500 125 240 

31,5 8 160 630 160 250 

40 10 160 800 200 270 

50 12,5 160 1000 250 280 

63 16 160 1250 315 300 

80 20 160 1600 400 320 

100 25 160 2000 500 320 

125 31,5 170 2500 630 320 

160 40 180 

 

 Vlastnímu měření předchází příprava iniciačních zdrojů, cejchování piezoelektrického 

snímače, úprava a instalace výstroje. Ke kontaktům elektrod se připojí iniciační zdroj a umístí 

uprostřed nádoby. Výbuchový prostor se uzavře a obě polokoule se těsně spojí šrouby. 

Příslušná navážka vzorku se vloží do válcové nádoby rozviřovacího zařízení. Obsluha opustí 

prostor autoklávu a celé zařízení je dále ovládáno z velína.  

 Ve výbuchové komoře se vytvoří podtlak o velikosti 20 kPa. Zásobník rozviřovacího 

zařízení se naplní vzduchem o přetlaku 0,5 MPa. Snímač tlaku se zapojí do elektrického 

obvodu, na časovém strojku se nastaví předepsané zpoždění iniciace. Uvede se do chodu 

časový strojek, který zajistí automatické provedení celého sledu operací experimentálního 
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výbuchu. Zapisovač registruje průběh tlakových změn. Zpoždění iniciace je počítáno od 

ukončení rozviřování. 

 Po ukončení výbuchového procesu se odpojuje snímač tlaku a zapisovač. 

Přepouštěcím ventilem se odvedou výbuchové zplodiny. Rozviřovací ventil a výbuchový 

prostor se profouknou tlakovým vzduchem pomocí manuálního ovládaní. Šroubové spoje 

polokoulí se rozpojí výbuchový prostor se otevře, odstraní se zbytky spáleného materiálu 

z vnitřního povrchu nádoby i elektrod. Autokláv se připraví k měření při další koncentrační 

hladině. 
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4 Koule o objemu 20 litrů 

 Výbuchovou komorou je dutá koule o objemu odolná proti výbuchu podle  

prEN 14460 o objemu 20 dm3(obr.10), vyrobena z korozivzdorné oceli. Vodní plášť slouží 

k pohlcování tepla z výbuchu. Při zkouškách je prach rozvířen do koule z natlakovaného 

zásobníku přes rychlootevírací ventil a trysku se zpětným odrazem. Rychlootevírací ventil je 

otevírán pneumaticky a uzavírán pomocným pístem. Ventil pro stlačený vzduch je aktivován 

elektricky. Iniciační zdroj je umístěn ve středu koule. Systém pro měření tlaku má alespoň 

dva snímače tlaku, záznamové a řídící zařízení. 

 

 
Obr. 10-Zkušební kulové 20-l zařízení (schématicky). Podle [2] 

 

Legenda: 

1. Výstup vody 6. Iniciační zdroj 

2. Snímače tlaku 7. Tryska se zpětným odrazem 

3. Manometr 8. Rychlootvírací ventil 

4. Zásobník na prach 0,6 dm3) 9. Vstup vody 

5. Vstup vzduchu 10. Výstup (vzduch, spaliny) 
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4.1 Měřící a řídící systém 

 Tento systém používá k měření tlaku jako funkce času piezoelektrické tlakové senzory 

a dále ovládá ventily a iniciační systém zkušebního zařízení.  

 Naměřené hodnoty jsou zpracovány na PC a digitalizovány ve vysokém rozlišení. 

K měření se používají dva měřící kanály, které jsou na sobě zcela nezávislé, což zajišťuje 

dobré zabezpečení proti chybným měřením a umožňuje samočinnou kontrolu. 

4.2 Iniciační zdroj 

 Iniciační zdroj se skládá ze dvou chemických zapalovačů, každý s energií 5 kJ. 

Celková hmotnost každého zapalovače je 1,2 g a hmotnostní složení je následující: 

 

40 hmot.% zirkonium 

30 hmot.% dusičnan barnatý 

30 hmot.% peroxid barnatý 

 

 Zapalovač se iniciuje elektrickou roznětkou. Napájecí obvod pro chemický zapalovač 

musí být schopen odpálit roznětky do 10 ms. Oba chemické zapalovače se umístí ve středu 

výbuchové komory s nasměrováním do opačných směrů. 

4.3 Postup testu (podle [2,6]) 

4.3.1 Zkušební podmínky 

Rozviřovací tlak – pr=20 barů 

Počáteční tlak – pi=1013 milibarů (vakuování výbuchové komory na 0,4 baru) 

Počáteční teplota – Ti=20ºC (chlazení vodou) 

Časové zpoždění iniciace – tv=60 ms 

Iniciační zdroj – dva chemické zapalovače, každý s energií 5 kJ 
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4.3.2 Zkušební metoda 

 V první testovací sérii se maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku určí ze širšího rozsahu koncentrací. Začíná se od nejnižší koncentrace 

prachu – 60 g/m3 (v případě 20-l nádoby je to 1,2 g), koncentrace se pak zvyšuje po 

jednotlivých krocích až do doby, než se určí hodnoty maximálních výbuchových parametrů.  

Zvyšování koncentrace prachu probíhá v následujících krocích: 

 

60; 125; 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500 g/m3 

 

 Po skončení první testovací série se zkouška provede ještě dvakrát, a to v rozsahu 

koncentrací, které jsou nejblíže hodnotám maximálních výbuchových parametrů naměřených 

v první testovací sérii, tzn. test se opakuje pro hodnotu optimální koncentrace, následující 

nižší a následující vyšší koncentraci. 

(Např.: Předpokládaná hodnota copt je při 250 resp. 500 g/m3) 

 

1. série 60,   125,   250,   500,   750,   1000 g/m3 

2. série 125,   250,   500,   750 

3. série 125,   250,   500,   750 

 

4.3.3 Vyhodnocení zkoušky 

 Maximální výbuchové parametry pmax a (dp/dt)max jsou definovány jako střední 

hodnoty maximálních hodnot naměřených v každé sérii m. Následně se vypočítá kubická 

konstanta Kst. 

pm [série m] = maximální hodnota z každé série 

pmax = (pm [série 1] + pm [série 2] + pm [série 3]) / 3 

 

(dp/dt)m [série n] = maximální hodnota z každé série 

(dp/dt)max = {(dp/dt)m [série 1] + (dp/dt)m [série 2] +(dp/dt)m [série 3]} / 3 

Kst = 0,27144 · (dp/dt)max 
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4.3.4 Ověření výsledků 

 Maximální výbuchový tlak pmax je střední hodnota maximálních hodnot naměřených 

v každé sérii. Žádné naměřené maximum se nesmí odchýlit od pmax o více než 10%.  

Jinak musí být série opakována. 

 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max je střední hodnota 

maximálních hodnot naměřených v každé sérii. Žádné naměřené maximum se nesmí odchýlit 

o hodnotu větší, než je uvedena v Tabulce č.3.  

Jinak musí být série opakována. 

 

Tabulka 3 - Ověření výsledků. Podle [6] 

(dp/dt)max Kst Odchylka 

≤ 185 ≤ 50 ± 30% 

186 – 370 51 – 100 ± 20% 

371 – 740 101 – 200 ± 12% 

> 740 > 200 ± 10% 
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5 Měřený vzorek: Hnědé uhlí - multiprach 

 Uhelný prach je nebezpečný výbuchem hlavně v dolech, výbušnost závisí na kvalitě 

uhlí a výbuch uhelného prachu většinou následuje po výbuchu metanu, kterým je uhelný 

prach rozvířen a iniciován. Samozřejmě rozvířený uhelný prach je výbušný i v jiných 

uzavřených technologiích.  

 Parametry uhelných prachů závisí ve značné míře na obsahu popela, na vlhkosti, na 

druhu uhlí a na stupni disperze. Usazeniny prachu jsou hořlavé a mají sklon k samovznícení. 

 

Technicko-bezpečnostní parametry hnědouhelného prachu (podle [7]):  

• teplota vzplanutí a teplota vznícení usazeného prachu činí 170°C,  

• teplota vznícení rozvířeného prachu je 530°C,  

• dolní mez výbušnosti 30 - 50 g.m-3,  

• výhřevnost 20 MJ.kg 

• vhodné hasivo : tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna 

 

 Před samotným měřením výbuchových parametrů byly se vzorkem prachu provedeny 

následující zkoušky: 

 

• stanovení zrnitosti sítovým rozborem 

• stanovení obsahu vody, popele a prchavé hořlaviny  
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Stanovení zrnitosti sítovým rozborem 

 Vzorek prachu byl zkoušen v původním stavu. Cílem této zkoušky bylo zjištění střední 

velikosti zrna daného prachu, kdy se vzorek prosíval přes síto o různé velikosti ok. 

Výsledkem je velikost zrn prachu, při které je proseto 50 hmot. %. V tabulce 4 jsou uvedeny 

hodnoty naměřené v průběhu zkoušky a na obr.11 je uveden graf zrnitosti prachu. 

Tabulka 4 - Stanovení zrnitosti prachu 

síto 1) 

mm hm.% 

0,040 55,0 

0,063 44,2 

0,10 26,4 

0,16 12,0 

0,25 3,5 

0,40 0,6 

0,63 0,2 

1,0 0,1 

1,6 0,0 

2,5 --- 

4,0 --- 

6,3 --- 

10 --- 
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Obr. 11- Stanovení zrnitosti prachu 

 

Střední velikost zrna původního vzorku  

je (0,050 ± 0,01) mm.

 

Stanovení obsahu vody, popele a prchavé hořlaviny 

 V rámci této zkoušky se určuje, jak už napovídá její samotný název, obsah 

jednotlivých složek v daném vzorku prachu. V tabulce 5 je uvedeno složení vzorku prachu. 

Tabulka 5 - Stanovení složení vzorku prachu 

voda    Wa % 9,1 

popel  Aa % 12,4 

prchavá hořlavina Va % 42,0 

neprchavý uhlík Cf % 36,5 
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6 Měření výbuchových parametrů v zařízení VA 250 

6.1 Provedení zkoušky 

 Hodnoty zaznamenané měřícím zařízením v průběhu jednotlivých měření jsou 

uvedeny v Tabulce 6. 

 

Podmínky stanovení: 

tvar zkuš.nádoby: koule energie iniciace Ei: 10 kJ 

objem zkuš.nádoby: 0,25 m3 počáteční teplota: 18-37 oC 

počáteční tlak: 100-105 kPa rozviřovací dýza: kuželová 

 

Tabulka 6 – Hodnoty naměřené v zařízení VA 250  

Test 
Conc.. 

[g.m-3] 

Pm 

[MPa] 

dP/dt 

[MPa.s-1] 

Kst 

[MPa.m.s-1] 

ti 

[ms] 

tr 

[ms] 

tmax 

[ms] 

t 

[oC] 

3 315 0,87 25,8 16,3 34 90 127 22 

5 200 0,78 19,0 12,0 21 73 118 31 

6 160 0,73 13,5 8,5 19 86 145 35 

7 125 0,68 13,3 8,4 21 106 167 37 

8 100 0,60 8,9 5,6 24 114 169 37 

9 80 0,55 7,2 4,5 21 145 210 38 

10 63 0,48 3,7 2,3 40 155 260 36 

11 50 0,39 1,8 1,1 50 255 425 35 

12 40 0,31 - - 50 - 840 34 

13 32 0,02 - - - - - 18 

15 500 0,89 29,2 18,4 31 91 124 20 

16 630 0,85 30,3 19,1 32 86 110 23 

17 800 0,81 31,0 19,5 36 85 108 27 

19 1250 0,76 25,5 16,1 39 102 131 29 

20 400 0,88 28,2 17,8 33 98 129 32 

21 250 0,81 21,1 13,3 29 99 142 33 

22 1000 0,80 27,7 17,5 32 84 109 30 
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Vysvětlivky k Tabulce 6: 

Test – označení jednotlivých měření 

Conc – koncentrace vzorku v g.m-3 

Pm – výbuchový tlak zaznamenaný v jednotlivých měřeních v MPa 

dP/dt – narůstání rychlosti výbuchového tlaku v jednotlivých měřeních v MPa.s-1 

Kst – výbuchová konstanta v jednotlivých měřeních v MPa.m.s-1 

t1 – čas, kdy dochází ke zvyšování tlaku v jednotlivých měřeních v ms 

tr – čas dosažení maximální hodnoty dP/dt v jednotlivých měřeních v ms 

tmax - čas dosažení maximální hodnoty Pm v jednotlivých měřeních v ms 

t –teplota okolního prostředí v jednotlivých měřeních ve oC 

 

6.2 Určení maximálních výbuchových parametrů 

6.2.1 Maximální výbuchový tlak 

  Nejvyšší hodnoty výbuchového tlaku bylo dosaženo v měření č.15, kdy byl 

naměřen  tlak o velikosti 0,89 MPa při koncentraci 500 g.m-3. Na obr.12 je zobrazena 

křivka výbuchového tlaku. 
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Obrázek 12 – Křivka výbuchového tlaku 
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6.2.2 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

  Nejvyšší hodnoty rychlosti narůstání výbuchového tlaku bylo dosaženo 

 v měření č. 17, kdy byla naměřená hodnota o velikosti 31,0 MPa.s-1 při koncentraci 

 800 g.m-3. Na obr.13 je zobrazena křivka maximální rychlosti narůstání výbuchového 

 tlaku. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

koncentrace [g.m-
3
]

dP/dt 

[MPa.s-
1
]

 

Obrázek 13 - Křivka maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku. 
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6.2.3 Výbuchová konstanta 

 Na obr.14 je zobrazena výbuchová křivka prachu hnědého uhlí. Maximální 

hodnota výbuchové konstanty byla zaregistrována při koncentraci 800 g.m-3  

Kst = 0,63 · (dp/dt)max 

Kst  = (0,63 · 31,0) MPa.m.s-1 

Kst  = 19,53 MPa.m.s
-1
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Obrázek 14 – Výbuchová křivka 
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6.3 Vyhodnocení zkoušky 

 Při zkoušce vedoucí ke zjištění maximálních výbuchových parametrů hnědouhelného 

prachu prováděné v kulovém zařízení o objemů 250 litrů byly naměřené následující hodnoty. 

 

Maximální výbuchový tlak 

Pmax = 0,89 MPa 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

(dP/dt)max = 31,0 MPa.s-1 

Výbuchová konstanta 

Kst = 19,5 MPa.m.s-1 

Optimální koncentrace pro Kmax  

copt = 800 g.m-3 

 

6.4  Stanovení přesnosti měření 

 Nepřesnost naměřených hodnot může být způsobena nejrůznějšími vlivy. V závorkách 

je uvedeno, jak velký příspěvek k nepřesnosti má daný vliv. 

• nehomogenita disperzní soustavy prachu-vzduch (velký) 

• převodník tlaku (velmi malý) 

• okolní klimatické prostředí (zanedbatelný) 

• teplota autoklávu (do 40 oC malý) 

• počáteční tlak v autoklávu (1 kPa rozdílu vnitřního tlaku v autoklávu tvoří cca 1% 

chyby ve výbuchovém tlaku) 
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7 Měření výbuchových parametrů v kouli o objemu 20 litrů 

7.1 Provedení zkoušky 

 V tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty, které byly naměřeny registračním zařízením 

v průběhu zkoušky. 

 

Tabulka 7 - Naměřené hodnoty 20-l zařízení 

(series) Test Conc. [g.m-3] 
Pm  

[bar] 
dP/dt [bar/s] 

t1 

 [ms] 

tv eff 

 [ms] 

(1)    2 60 4,6 80 98 59 

(1)    3 125 5,1 160 68 59 

(1)    4 250 7,1 363 54 59 

(1)    5 500 7,2 661 30 59 

(1)    6 750 6,4 634 30 59 

(1)    7 1000 5,8 552 32 59 

(2)    9 250 7,2 634 33 59 

(2)  10 500 6,9 462 42 59 

(2)  11 125 6,6 365 49 59 

(3)  13 250 7,0 611 39 59 

(3)  16 750 6,0 532 30 59 

(3)  17 500 6,4 496 36 59 

(3)  18 125 7,0 420 47 59 

Vysvětlivky k Tabulce 7: 

series – označení dané zkušební série 

Test – označení jednotlivých měření 

Conc – koncentrace vzorku v g.m-3 

Pm – výbuchový tlak zaznamenaný v jednotlivých měřeních v bar 

dP/dt – narůstání rychlosti výbuchového tlaku v jednotlivých měřeních v bar/s 

t1 – čas, kdy dochází ke zvyšování tlaku v jednotlivých měřeních v ms 

tv eff – doba zpoždění iniciace po rozvíření vzorku jednotlivých měřeních v ms 
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7.2 Určení maximálních výbuchových parametrů 

7.2.1 Maximální výbuchový tlak 

 Na obr.15 je zobrazena křivka výbuchového tlaku.  

Pm [série m] = maximální hodnota z každé série 

Pmax  = (Pm[série 1]+Pm[série 2]+Pm[série 3]) /3 

 

Pm [1] = 7,2 bar 

Pm [2] = 7,2 bar 

Pm [3] = 7,0 bar 

Pmax  = (7,2+7,2+7,0)/3 bar 

Pmax  = 7,1 bar 

 

 
Obr. 15 – Křivka výbuchového tlaku s vyznačeným Pmax. 
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7.2.2 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

 Na obr.16 je zobrazena křivka maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku. 

(dP/dt)m [série n] = maximální hodnota z každé série 

(dP/dt)max  = {(dP/dt)m[série 1]+(dP/dt)m[série 2]+(dP/dt)m[série 3]}/3 

 

(dP/dt)m [1]  = 661 bar/s 

(dP/dt)m [2]  = 634 bar/s 

(dP/dt)m [3]  = 611 bar/s 

(dP/dt)max  = (661+634+611)/3 bar/s 

(dP/dt)max  = 635 bar/s 

 

 

Obrázek 16 - Křivka maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku s vyznačeným (dP/dt)max. 
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7.2.3 Výbuchová konstanta 

Kst = 0,27144 · (dp/dt)max 

Kst  = (0,27144 · 635) m·bar/s 

Kst  = 172,3644 m·bar/s 

 

7.3 Ověření výsledků 

 Maximální výbuchový tlak pmax je střední hodnota maximálních hodnot naměřených 

v každé sérii. Žádné naměřené maximum se nesmí odchýlit od Pmax o více než 10%. 

 

Tabulka 8 - Ověření výsledků Pmax 

série m 
Pm [série m]  

[bar] 

Pmax 

[bar] 

Odchylka 

[%] 

1 7,2 1,41 

2 7,2 1,41 

3 7,0 

7,1 

1,41 

 

 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max je střední hodnota 

maximálních hodnot naměřených v každé sérii. Žádné naměřené maximum se nesmí odchýlit 

o hodnotu větší, než je uvedena v tabulce č.3, což značí, že pro námi naměřenou hodnotu 

(dp/dt)max nesmí být odchylky maximálních hodnot z jednotlivých sérií od (dp/dt)max větší než 

12%. 

 

Tabulka 9 - Ověření výsledků (dP/dt)max 

série m 
dP/dtm [série m]  

[bar/s] 

dP/dtmax 

[bar/s] 

Odchylka 

[%] 

1 661 4,09 

2 634 0,16 

3 611 

635 

3,78 
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7.4 Vyhodnocení zkoušky 

 Při zkoušce vedoucí ke zjištění maximálních výbuchových parametrů hnědouhelného 

prachu prováděné v kulovém zařízení o objemů 20 litrů byly naměřené následující hodnoty. 

 

Maximální výbuchový tlak 

Pmax = 7,1 bar 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

(dP/dt)max = 635 bar/s 

Výbuchová konstanta 

Kst = 172,3644 m·bar/s 

 

 Při kontrole přesnosti měření (Tabulky 8 a 9) nepřekročily maximální hodnoty 

výbuchových parametrů, které byly naměřený v jednotlivých sériích, povolené hodnoty 

odchylek od maximálních výbuchových parametrů. 
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8 Zhodnocení výbuchových zkoušek 

 Při pohledu na výsledky výbuchových zkoušek (Tabulka 10) je patrné, že se hodnoty 

maximálních výbuchových parametrů i hodnoty výbuchových konstant, naměřené v obou 

zkušebních zařízeních, liší jen nepatrně. 

 Na tyto drobné rozdíly mají vliv snímače tlaku, které jsou napojeny na výbuchové 

komory. U výbuchového zařízení o objemu 20 litrů jsou napojeny dva na sobě zcela nezávislé 

snímače tlaku, což by mělo zajistit větší přesnost naměřených hodnot, oproti zařízení VA 250, 

které má pouze jeden snímač tlaku. 

 Dalším ovlivňujícím faktorem může být samotný způsob vyhodnocení maximálních 

výbuchových parametrů. U zařízení 20-l se ty to parametry určují pomocí aritmetického 

průměru maximálních hodnot, které byly naměřeny v každé ze tří sérií. To znamená, že 

maximální hodnota z určité série bude započítána do aritmetického průměru, i když se bude 

výrazněji lišit od zbylých dvou maxim (např. pokud bude jedno maximum výrazně vyšší než 

zbylá dvě maxima, dojde také automaticky ke zvýšení aritmetického průměru). 

 Naproti tomu u zařízení VA 250 se určuje pouze jedna maximální hodnota každého 

výbuchového parametru. Navíc měření je prováděno s větším počtem koncentrací zkušebního 

vzorku prachu než u zařízení 20-l, což bude mít také vliv na přesnost konečného výsledku. 

 Další možné vlivy, které by mohly působit na nepřesnost měření, jsou uvedeny 

v kapitole 2. Jak už ale bylo zmíněno, zkoušky probíhají v laboratorních podmínkách, tudíž 

by měl být jejich vliv minimální. 

 

Tabulka 10 - Zhodnocení výbuchových zkoušek (u 20-l převedeno z bar na MPa) 

zkušební zařízení VA 250 20-1 

maximální výbuchový tlak 0,89 MPa 0,71 MPa 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 31,0 MPa.s-1 63,5 MPa.s-1 

výbuchová konstanta 19,5 MPa.m.s-1 17,2 MPa.m.s-1 
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Závěr 

 Výbuchové parametry jsou společně s celou skupinou technicko-bezpečnostních 

parametrů jedny z nejdůležitějších podkladů pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pokud nejsou tyto parametry známy, nelze 

jednoznačně posoudit, zda nehrozí nebezpečí výbuchu při používání dané technologie.  

 Tyto parametry je rovněž nutné znát v případě, že má daná technologie nebo daný 

provoz již instalována zařízení k omezení nebo potlačení exploze, aby bylo možné určit, zda 

je zabezpečení dostačující a provozování bezpečné. 

 Pokud bych měl zhodnotit měření, tak při pohledu na výsledné hodnoty zjištěných 

maximálních výbuchových parametru je zřejmé, že u obou zkušebních zařízení byly 

naměřeny hodnoty, které se od sebe moc neliší. Rozviřovací impulsy obou autoklávů a jejich 

vliv na technicko-bezpečnostní parametry je tudíž srovnatelný.  

 Přesto si myslím, že v budoucnu se bude stále víc upřednostňovat výbuchový autokláv 

20-l. Díky výsledkům srovnatelným s autoklávy o větším objemu, zde má výhodu v menším 

rozměrům, snadnější údržbě a ke zkouškám není zapotřebí takové množství vzorku. 

 Naměřená hodnota výbuchové konstanty zkušebního vzorku prachu (hnědé  

uhlí – multiprach) řadí tento prach podle rozdělení tříd výbušnosti (ČSN ISO 6184-1 nebo 

VDI 3673) do třídy St.1, což je označení pro skupinu nejméně nebezpečných. Přesto by se 

však neměla protivýbuchová prevence podceňovat. 

 Výbušnost hořlavých prachů nehrozí (dle statistiky) v takovém měřítku jako je tomu  

u par hořlavých kapalin. Přesto však jsou provozy, kde hrozí především možnost vzniku  

a rychlého šíření požáru z důvodů vyššího výskytu usazeného prachu, a potom se jedná 

zejména o uzavřené prašné technologie s možností výbuchu. 

 Existuje mnoho technologií, ve kterých se vyskytuje prašné prostředí, tím pádem zde 

hrozí nebezpečí výbuchu jak uvnitř zařízení, tak v celém systému odsávání. Jmenovitě to jsou 

truhlárny a jim podobné provozy (modelárny apod.), kde se vytváří dřevěné piliny. Dalšími 

prašnými technologiemi jsou mlýny a zpracování moučných a práškovitých surovin a výrobků 

v potravinářství a zemědělství, textilní podniky a zpracovny umělých hmot. 



 
36   

 Na mnoha místech se však protivýbuchovou prevenci nezabývají tak, jak by bylo 

třeba, což je podle mě závažný problém, protože k nápravě většinou dochází, až když k 

nějakému výbuchu dojde. 

 Mylný dojem, že zařízení zpracovávající prach není nebezpečné, pokud mnoho let 

nedošlo k výbuchu, bylo už mnohokrát vyvráceno. Skutečnost, že asi jedna třetina výbuchů 

prachů je spojena s lidským selháním, lehkovážností, nedbalostí nebo lhostejností, předurčuje 

odbornou veřejnost ke stálému vysvětlování této problematiky. 
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