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Anotace 

 

ŠIMONÍK, Zdeněk. Přesnost stanovení výbuchových parametrů na VA 1m3. Ostrava, 2008. 

38 s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jaroslav Damec CSc. 

 

 V této práci je podrobněji řešena problematika stanovení výbuchových parametrů na 

výbuchovém autoklávu 1m3. Navazuje na předchozí diplomové práce jež se zabývaly 

sestavením, návrhy a uvedením tohoto zařízení do zkušebního provozu. Vlivem 

nestejnorodosti a nekompatibilnosti celého tohoto zařízení je nutné provést testovacích a 

srovnávacích měření, které povedou k celkové součinnosti tohoto zařízení. Výsledkem práce 

je stanovení ověřovacích hodnot a parametrů, kterých by se mělo na tomto zařízení 

dosáhnout, než se uvedeme do plného provozu. 

 

Klíčová slova: výbuchový autokláv, výbuchové parametry, exploze, prach 

 

Annotation 

 

ŠIMONÍK, Zdeněk. Accuracy of Determination of Explosion Parameters by a 1 m3 VA 
Autoclave. Ostrava, 2008. 38 pages. VŠB - Technical Univerzity of Ostrava Faculty of Safety 
Engineering. Chief of bachelor thesis doc. Ing. Jaroslav Damec CSc. 
 

 

 The bachelor thesis is focused on the problems with measuring on the explosion 

autoclave (VA 1m3). I am continuing on the previous diploma work, where they inquired into 

building and testing this equipment. This equipment is like a heterogeneous unit. It is 

necessary to do tests and remove measuring mistakes. The result of this work is determination 

of comparison values of results tests. These values have to correspond in certain tolerance 

with standard values. Then we can make put this equipment VA 1m3 in practice. 

 

Keywords: explosion autoclave, explosion parameters, explosion, dust 
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1. ÚVOD 

 Výbuch představuje značné nebezpečí zejména pro své fatální destruktivní účinky. 

Přímo ohrožuje zejména zdraví a životy osob, jež se vyskytují v zóně jeho působení. 

Způsobuje velké množství přímých i nepřímých škod na technologiích a zařízeních. 

 Popsané riziko se týká primárně provozů a zařízení v nichž jsou zpracovávány a 

uvolňovány nebezpečné hořlavé látky se sklony s explozivnímu hoření zejména hořlavé 

prachy a plyny. Jednou cestou k vyhnutím se těchto nebezpečných situací je protivýbuchová 

ochrana, která vychází ze znalosti technicko bezpečnostních parametrů (TBP) a parametrů 

výbuchu. 

 Cílem této práce je prověřit přesnost stanovení výbuchových parametrů na přístroji 

VA 1 m3, na základě studia výsledků získaných na tomto zařízení v porovnání s výsledky 

stanovenými na 20-ti litrové kouli. 

 Výsledkem této práce jsou návrhy a realizace zlepšení, jež povedou 

k důvěryhodnějším výsledkům měření. Rovněž jsem v této práci uvedl posouzení 

nejrůznějších odlišností s kterými se můžeme setkat při stanovování výbuchových parametrů. 

Tyto poznatky a závislosti budou také nepostradatelné při uvádění tohoto zařízení ze 

zkušebního provozu do praxe. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

2.1. Základní pojmy [5][7] 

 Výbuch: náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku 

nebo vzrůstem obou těchto veličin 

 Detonace - výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou 

 Deflagrace - výbuch šířící se podzvukovou rychlostí 

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

zůstat rozprášeny ve vzduchu po nějakou dobu (zahrnuje prach a písek podle 

definice v ISO 4225) (obecně maximální velikost částic nepřekročí 500 mikro-m) 

 Hořlavý prach - prach. který je schopen se vzduchem po vznícení vytvořit 

exotermickou reakci 

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

v uzavřené nádobě 

 Maximální výbuchový tlak pmax - maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky. 

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

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

do celé nespálené směsi 

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

zdroje 

 Počáteční tlak pi - tlak ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace 

 Dolní mez výbušnosti LEL - nejnižší koncentrace hořlavého prachu ve směsi se 

vzduchem, pří které dochází k výbuchu 

 Horní mez výbušnosti UEL - horní mez rozsahu výbušnosti 

 Mezní koncentrace kyslíku LOC - nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé 

látky, vzduchu a inertního plynu, při které nemůže dojít, za určitých stanovených 

podmínek zkoušky k výbuchu 

 Počáteční teplota Ti - teplota ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace 

 Kmax, Kst - objemově závislý parametr daného prachu, který se počítá pomocí 

kubického zákona 

 Rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex - maximální strmost závislosti křivky 

tlaku na čase během výbuchu rozvířeného prachu v uzavřené nádobě 
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 Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max - maximální hodnota 

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

výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek a 

standardních atmosférických podmínek 
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2.2. Základní poznatky o výbuchu 

2.2.1. Charakteristika hořlavých prachů  

Prach vzniká jako: 

- hlavní produkt průmyslové výroby (např.: mouka, cukr, škrob, šrot, škrob či 

jiné) 

-  jako vedlejší produkt mnoha průmyslových procesů (např.: dobývání a úprava 

uhlí, průmysl dřevozpracující, potravinářský, farmaceutický, textilní, barvářský 

a další) 

 

 Pro své fyzikálně-chemické vlastnosti patří prachy ke koloidním disperzním 

soustavám. Soustavu tvoří dispergovaná látka (prach) a disperzní prostředí (plyn). Pokud je 

dispergovanou látkou hořlavina  a disperzním prostředím vzduch (21 % obj. O2) jde o  

aerodisperzní směs hořlavého prachu a vzduchu. tvoří-li disperzní prostředí směs vzduchu a 

hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny, jde o tzv. hybridní směs. [15]  

 

Disperzní soustavu charakterizujeme za pomocí stupně disperzity d [m-1]: 

   
V
Sd =   [m-1]  S = povrch částic [m2] 

      V = objem částic [m3] 

Velikost stupně disperzivity závisí na geometrickém tvaru prachové částice. U částic tvaru 

kostky se d mění s délkou hrany l: 

     
1
66

3

2

==
l
ld  

 U kulovitých částic se d mění s jejich poloměrem r.  

     
rr

rd 3

3
4
4

3

2

==
π
π  

 V praxi nevznikají při tvorbě prachů jen částice o stejné velikosti (monodisperzní 

soustava). Vznikají zpravidla soustavy o různé velikosti částic (polydisperzní částice). U 

těchto soustav se udává střední hodnota stupně disperzity případně je velikost těchto částic 

charakterizována rozdělovací funkcí, která je vyjádřena distribuční křivkou. Udává statické 

hodnoty např. rozložení hmotnosti v závislosti na velikosti částic. [15]  
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 Disperze prachu se v praxi stanoví převážně sítovou analýzou, která uvádí podíl částic 

určitého rozměru z daného vzorku. Disperze prachu ovlivňuje požární nebezpečí. Drobné 

částice prachu mají velký povrch a vysokou chemickou aktivitu. Taková soustava má rovněž 

nízkou hodnotu teploty samovznícení a široký interval mezí výbušnosti. Rychlost hoření 

vysoce dispergovaného prachu se blíží rychlosti hoření plynu [13]

 

 Mechanizmus a kinetika reakcí prašných směsí je velice blízko k mechanismu a 

kinetice reakcí v plynech i když zákonitosti z oblasti plynů je nutno doplnit řadou dalších 

poznatků. Určujícím faktorem a primární příčinou hoření a výbuchu plynů i prachů je 

chemická reakce. Hoření prachových soustav se výrazně odlišuje od hoření kompaktních 

tuhých těles. S rostoucím stupněm disperzity se vlastnosti prachových soustav přibližují 

vlastnostem hořlavých, plynných směsí. [15]  

 

Meze výbušnosti 

 U mnohých prachů je z hlediska bezpečnosti nutné znát jen dolní mez výbušnosti. 

Horní mez výbušnosti nemůže být často uvažována z důvodu vysoké koncentrace prachu 

v řádu 2 až 6 kg/m3  a nespolehlivostí udržení této koncentrace z důvodu sedimentace. 

Dolní mez výbušnosti 

 Dolní mezí výbušnosti prachových soustav lze jednak vypočítat a rovněž 

experimentálně určit (v akreditovaných laboratořích). Pro výpočet dolní meze výbušnosti platí 

vztah:  

    ( ) ( ) ρ⋅−⋅+−⋅=⋅ oVZoVZi ttCttcQL  

 

Li = dolní mez výbušnosti  [g.m-3]   Q = spalné teplo  [J.Kg-1] 

tVZ = teplota vznícení  [°C]    t = teplota soustavy  [°C] 

to = teplota vzduchu [°C]    c = měrné teplo prachu [J.kg.-1.K-1] 

Co = měrné teplo vzduchu [J.m-3.K-1]  ρ = hustota vzduchu [kg.m-3] 

 

Indukční perioda je doba, která uplyne od začátku působení iniciačního zdroje po 

významnější projev reakce. Indukční perioda závisí na počáteční teplotě, tlaku a aktivační 

energii reakce. Určuje se experimentálně a pro plynné a prachové soustavy je v řádu 

μs až ms. [15]  
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2.2.2. Parametry ovlivňující výbušnost hořlavých prachů  [14]  

 Množství rozvířeného prachu - spodní mez výbušnosti (g/m3), se zvyšující se 

koncentrací prachu roste výbuchový tlak a brilance exploze. 

 Koncentrace kyslíku v prostoru - větší koncentrace kyslíku znamená větší prudkost 

výbuchu. Při poklesu obsahu kyslíku pod „limitní obsah“ již nemůže k výbuchu 

dojít. 

 Tlak v okamžiku iniciace (pracovní tlak) - s rostoucím tlakem se zvyšuje výbuchový 

tlak a brilance výbuchu. 

 Teplota směsi v okamžiku iniciace (pracovní teplota) - výbuchový tlak s teplotou 

klesá (zředění vzduchu). Rychlost narůstání výbuchového tlaku se mění jenom 

nepatrně. Snižuje se však spodní mez výbušnosti, minimální iniciační energie a 

limitní obsah kyslíku. 

 Vlhkost prachu - vlhkostí se významně snižují výbuchové schopnosti prachů. 

 Příměsi inertních tuhých látek - významné snížení výbušnosti nastává při poměrně 

vysokém obsahu inertních příměsí. K dosažení nevýbušnosti je někdy třeba až 80 

hmotnostních procent příměsí inertních prachů. 

 Stav pohybu směsi (turbulence) - s rostoucí turbulencí se výbušnost zvyšuje, zejména 

podstatně roste brilance. 

 Velikost objemu nádoby (kubický zákon) - kubická nádoba je taková, kdy délka 

(výška) nádoby je menší než dvojnásobek jejího průměru. U kubických nádob platí, 

že s rostoucím obsahem se rychlost narůstání výbuchového tlaku snižuje. 

 Tvar nádoby (výrobního zařízení) - v kubických nádobách je dosahováno tlaků až 

1,3 MPa a rychlost šíření plamene do 500 m/s. V podlouhlých nádobách a v potrubí 

se může rychlost šíření čela plamene zvýšit až na detonační rychlost 2 000 m/s 

s radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 10 MPa. 

 Vytvoření hybridní směsi - prašná koncentrace za současného výskytu hořlavého 

plynu nebo páry hořlavé kapaliny. Hybridní směsí se mohou vyskytnout například 

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

z vlhkých kovových prachů. Hybridní směsi zvyšují výbušnost prachů (pod spodní 

mez výbušnosti jednotlivých komponentů směsi).  

 Jemnost prachu - viz charakteristika prachů kapitola 2.2.1. 
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2.2.3. Rychlost nárůstu tlaku 

Pro rychlost nárůstu tlaku platí vztah: [15]

  3/1
max V

dt
dpK ∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=   [Pa.m.s-1] nebo 

      [bar.m.s-1] 

Pro plynné směsi se konstanta označuje jako KG, pro prachové směsi KSt. 

Hodnota KSt, předurčuje zařazení hořlavých prachů do jednotlivých tříd podle následující 

tabulky č. 1. 

Třída KSt. [MPa.m.s-1] 

St 1 0 - 20 

St 2 20 - 30 

St 3 > 30 

 

Tabulka1. Třídy hořlavých prachů 

 

S rostoucí hodnotou KSt roste nebezpečí exploze prachu. 

 

Měrná hmotnost: Udává poměr hmotnosti k objemu [kg.m-3] 

 

Sypká hmotnost: Udává poměr hmotnosti k objemu tuhé fáze včetně plynu obsaženého mezi 

 částicemi tuhé fáze.[15]  
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3. VA 1m3  

 VA 1m3 se rozumí standardní zkušební zařízení o objemu 1 m3 pro stanovování dolní 

meze výbušnosti rozvířeného prachu, která je odolná vůči výbuchovému tlaku a je používána 

pro stanovování maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového 

tlaku rozvířeného prachu. Na tomto zařízení se dá rovněž určit mezní koncentrace kyslíku ve 

směsi prachu se vzduchem a inertním plynem. 

 

Zkušební zařízení se skládá z několika hlavních částí: 

 

3.1. Výbuchová komora 

 Standardní zkušební komorou, je nádoba odolná výbuchovému tlaku, kulového tvaru 

podle EN 14460 o objemu 1m3. Skládá se ze dvou symetrických polokoulí - spodní je 

nepohyblivě připojena k nosné části konstrukce, horní polokoule (dále jen víko) je k dolní 

polokouli připevněno pomocí ramene s kloubem, jež umožňuje odklopení víka. Těsnost mezi 

těmito dvěma částmi výbuchové komory je zajištěno kruhovým těsněním, které je umístěno 

v drážce dolní polokoule. Pro lepší těsnost je horní polokoule vybavena drážkou jež stiskává 

dané těsnění do požadované míry. Při přiklopení horního víka ke spodnímu se tyto dvě části 

zajistí pomocí bezpečnostního uzávěru. Ten tvoří ocelový věnec jež je z vnitřní strany opatřen 

zuby, které zapadají do zubového zámku víka, jež se za pomocí hydraulického mechanizmu 

pootočí podél svislé osy a tím způsobí pevné spojení všech členů. 

 

 Dále je výbuchová komora vybavena osmi otvory (4 v každé polokouli), do kterých 

jsou montovány zařízení pro iniciaci a snímání měřených veličin. Výbuchová komora je dále 

vybavena šesti průzory o průměru 80 mm provedených z tlustého, bezpečnostního skla. [12]

 

 Vzhledem k vysokým hmotnostem a požadované síle je téměř veškerá manipulace 

s částmi výbuchové komory prováděna za pomocí hydraulického systému,  prostřednictvím 

ovládacího panelu, jež je umístěn na rozvaděči. Veškeré pohyby/polohy jsou indikovány a 

kontrolovány pomocí koncových spínačů či elektromagnetických senzorů a logických 

obvodů, jež zamezují protichůdným jednáním obsluhy. [1]  
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3.2. Systém pro rozviřování prachu 

 Rozviřovací systém je navržen tak, aby vydržel vnitřní přetlak 20 barů. Zkušební 

vzorek prachu je vložen do prachového zásobníku a následně uzavřen. Po uzavření zásobníku 

je zásobník natlakován vzduchem na tlak 20 barů - rozviřovací tlak (který odečteme pomocí 

manometru umístěném v horní části). Prachový zásobník je vybaven rovněž tlakovým čidlem, 

pomocí kterého sledujeme pokles tlaku při vyprazdňování zásobníku a tím i jeho dobu trvání. 

 

Systém pro rozviřování prachu se skládá ze dvou hlavních částí: 

- vnější části: zásobníku prachu, rychlootevíracího ventilu a připojovacího potrubí.  

- vnitřní části: vlastního rozšiřovače prachu 

 

3.2.1. Zásobník na prach  

 Zásobník zaujímá objem 5,4 dm3. U své dolní základny má výstup, kterým se 

dopravuje prach ze zásobníku do výbuchové komory přes rychlootevíratelný pneumaticky 

ovládaný ventil.  

 

3.2.2. Rychlootevírací ventil 

 Uzavírá spojení mezi prachovým zásobníkem a potrubím k výbuchové komoře. 

Těsnící hlava ventilu je udržována v uzavřené poloze proti tlaku v zásobníku pomocí 

pracovního tlaku, působícího na píst. Ventil je navržen tak, aby došlo k jeho otevření do 

10 ms. [12]  

 

3.2.3. Rozviřovač prachu 

 Je tvořen děrovanou půlkruhovou trubkou, která je orientována soustředně se stěnou 

výbuchové komory.Vnitřní průměr trubky je 21,7 mm a po její délce se nachází 13 otvorů o 

průměru 6 mm (včetně jednoho otvoru na každém zakončení trubky).  Rozmístění otvorů 

odpovídá normě ČSN EN 14034-3. [5]   
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3.3. Iniciační zdroj 

 Dle normy se k iniciaci rozvířeného prachu používají 2 chemické zapalovače 

s obsahem zirkonia, dusičnanu barnatého a peroxidu barnatého o celkové energii 10 kJ. 

Celková hmotnost každého zapalovače je 1,2g. Zapalovač se iniciuje elektrickou roznětkou. 

Tyto zapalovače se umístí do středu výbuchové komory s nasměrováním do opačných směrů. 

Napájecí obvod pro chemický zapalovač musí být schopen odpálit roznětky do 10 ms. 

 

 Pro naše měření byly tyto zapalovače nahrazeny z důvodu vysoké ceny zapalovači 

levnějšími, které jsou sestaveny na bázi střelného prachu. ( Dosud nebyla zprovozněna vlastní 

produkce chemických zapalovačů na bázi zirkonia, o kterých se uvažuje. Tyto zapalovače 

měly být vyvinuty v laboratořích FTZÚ.) 

 Zapalovač se skládá ze 3g střelného prachu v polyetylenové folii a iniciuje se 

elektrickým palníkem. Tato hmotnost střelného prachu odpovídá zadané energii.[12]  

 Iniciátor se umisťuje do středu výbuchové komory. V sérii je s iniciačním zdrojem zapojen 

druhý palník umístěný v komůrce s fotocitlivým prvkem. Výstup je napojen na měřící systém 

a umožňuje tak sledování skutečné doby iniciace. 

 

3.4. Řídící jednotka 

 Použitá řídící jednotka je časovač vlastní produkce Vědecko výzkumného uhelného 

ústavu. Časovač postupně spouští vstřikování prachu a aktivuje s přednastaveným zpožděním 

iniciační zdroj. Rozsah možného nastavení se pohybuje v desítkách až stovkách ms. 

Další podrobnější popis zařízení viz [12]  

 

3.5. Systém pro měření tlaku 

 Měřící systém se skládá z piezoelektrického snímače tlaku, zesilovače a záznamového 

zařízení. Snímač tlaku je umístěn na vrcholu víka v jednom ze 4 otvorů sloužících pro 

umístění měřící aparatury. Přičemž je umístěn tak, aby byl v rovině se stěnou výbuchové 

komory - aby nedocházelo ke zkreslení naměřených hodnot. 

 Výstup snímače tlaku je napojen na zesilovač od firmy KIAG SWISS, typ 5001. Na 

zesilovači lze nastavit rozsah a poměr zesílení. Z důvodů zkreslení naměřených hodnot, ze 

strany zesilovače při delší nečinnosti snímače tlaku, je toto zařízení uváděno do provozu těsně 

před odpálením iniciační nálože, přepnutím přepínače operate/reset do polohy operate. V této 
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poloze dochází k zesílení signálu. Zesilovač je po ukončení měření nutno ihned přepnout do 

polohy reset. Tímto se snižuje odchylka na výstupu zesilovače. [12]  

 

Jako záznamového zařízení bylo použito měřícího plotteru Hewlett Packard 7090A 

(Measurement Plotting Systém). Toto záznamové zařízení snímá 3-kanálově výstupy ze 

snímače tlaku uvnitř výbuchové komory, výstup z fotocitlivého prvku (skutečnou dobu 

iniciace) a časové rozvržení vyprazdňování zásobníku na prach (výstup ze snímače tlaku 

uvnitř prachového zásobníku). [1]  

 

3.6. Měření teploty 

 Zatím nebylo stále dořešeno měření teploty, které je normativně vyžadováno. Pokud 

nebude teplota výbuchové komory nadále měřena nedá se plnohodnotně stanovovat 

výbuchové parametry prachů na tomto zařízení v souladu s normou. 
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4. VLASTNÍ MĚŘENÍ 

4.1. Příprava vzorku   

 Je třeba vybrat reprezentační vzorek prachu. Vzorky je třeba před měřením upravit tak, 

aby jejich složení bylo reprezentativní a velikost částic byla vhodná k měření. To se provádí 

sušením, mletím a tříděním. 

 

Existuje několik druhů vzorků: [10]  

4.1.1. Hrubý vzorek: 

 Je vzorek v dodaném stavu. Charakterizuje vlastnosti dodaného prachového materiálu. 

Laboratorní vzorek: Připravuje se homogenizaci hrubého, mletého nebo roztříděného vzorku. 

Je určen pro zkoušky na jednotlivých přístrojích. V provozním záznamu se uvede způsob 

přípravy laboratorního vzorku. 

 

4.1.2. Granulometrický stav P: 

 Je to původní dodaný vzorek, z něhož se případně odstraní zřejmě cizorodé částice (u 

sedimentovaných vzorků např. šrouby, kamínky, kousky papíru apod.). Je-li zapotřebí zmenšit 

hmotnost vzorku provede se kvartace. Celé množství vzorku se vysype na hromadu do tvaru 

kužele, který se stlačí do kruhového tvaru. Vrstva se následně rozdělí na čtyři stejné kruhové 

výseče, z nichž se dvě protilehlé vyloučí. Podle potřeby se tato operace opakuje. Jestliže došlo 

při dopravě vzorku k aglomeraci zrn vzorku, vzorek se proseje přes síto s větší velikosti ok, 

než je velikost největšího zrna. Dále se vzorek homogenizuje vhodným způsobem. 

4.1.3. Granulometrický stav A: 

 Připravuje se podle potřeby z laboratorního vzorku ve stavu P prosevem přes síto o 

velikosti ok 0,63 mm 

4.1.4. Granulometrický stav B: 

 Je to standardní stav laboratorního vzorku. Připravuje se mletím nebo tříděním vzorku 

ve stavu P nebo A. Musí obsahovat min. 90% zrn menších než 0,063 mm. Vlhkost vzorku 

musí umožňovat jeho efektivní rozvíření. V opačném případě se vzorek musí předsoušet. 
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4.1.5. Granulometrický stav C: 

 Připravuje se ze vzorku ve stavu P nebo A mletím, nebo tříděním v případě, že nelze 

dostupnými postupy získat dostatečné množství vzorku ve stavu B 

 

4.2.  Příprava a kontrola zařízení 

 Vlivem změny rozšiřovacího tlaku z testovací hodnoty 6 baru (tetovací provoz) na 

normovou hodnotu 20 baru je nutno zkontrolovat činnost/funkčnost všech součástí VA 1m3 

jako jsou: 

 

4.2.1. Těsnost prachového zásobníku 

 Stanovíme periodické zkoušení těsnosti (uzavíratelného) víka tohoto prachového 

zásobníku. Po uzavření a natlakování zásobníku na hodnotu 20 barů se provede zkouška 

těsnosti (pokud dochází ke snižování hodnoty tlaku na manometru) za pomocí mýdlové pěny, 

která se nanese na zkoušenou část zařízení, a pozoruje se vznik bublin. Jestliže test bude 

pozitivní provede se odtlakování zásobníku prachu přes rychloventil do uzavřené výbuchové 

komory a následně odtlakování celé výbuchové komory (za pomocí kulového ventilu pro 

odtlakování). Pak se provede oprava netěsnosti. 

 

4.2.2. Těsnost pneumatického ventilu 

 Souběžně s kontrolou těsnosti víka se bude kontrolovat hodnota tlaku na manometru, 

který je připojen na prachový zásobník. Jestliže bude pozorován úbytek tlaku je třeba 

zhodnotit tuto skutečnost a učinit vhodná opatření k eliminaci tohoto jevu, či opravit toto 

zařízení. 

 Již v dřívější době docházelo na tomto zařízení k samovolnému propouštění tlaku mezi 

prachovým zásobníkem a výbuchovou komorou. To bylo řešeno úpravou pneumatického 

ventilu, kdy byl instalován mosazný kroužek na styčnou plochu ventilu se statickou částí. 

Touto opravou byla rapidně zvýšena těsnost ventilu, přesto stále docházelo k poklesu tlaku 

v zásobníku. Je nutno podotknout, že tento stav byl indikován za použití rozšiřovacího a 

ovládacího tlaku 6 baru. [12]
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 Je tedy nutno zjistit současný stav tohoto zařízení při použití tlaku 20 baru, 

kterým má být tento ventil uzavírán. 

   

4.2.3. Kontrola tlaku uzavírající rozviřovací ventil 

 Kontrolu tlaku provedeme na manometru regulátoru tlaku, na který je rozviřovací 

ventil připojen. Současně provedeme odečet tlaku a množství vzduchu ve zdroji tohoto tlaku. 

Jako zdroj tlaku použijeme kompozitní tlakovou láhev na vzduch od autonomního dýchacího 

přístroje, jejíž zapůjčení jsem domluvil na HZS MSK. 

 

4.2.4. Kontrola tlaku a těsnosti výbuchové komory 

 Tato zkušební komora je nádoba odolná výbuchovému tlaku, kulového tvaru podle 

EN 14460.  Doporučuje se, aby zkušební komora byla konstruována tak, aby vydržela přetlak 

alespoň 20 barů. [5] Před začátkem měření je třeba vizuálně zkontrolovat stav a umístění 

těsnění v drážce spodní polokoule. Pro odlehčování přetlaku je tato komora vybavena 

kulovým ventilem s těsností do 10 barů. Na ventil je napojena hadice s tlakovou odolností 

10 barů ústící mimo prostor laboratoře. Tento ventil je vlivem organizačních opatření až do 

poslední chvíle před začátkem zkoušky otevřený - počáteční tlak zkoušky se musí rovnat tlaku 

atmosférickému. Otázkou je zda nebude v rámci bezpečnosti nutné s ohledem na velikosti 

výbuchových tlaků výhledově vyměnit ventil i hadici za odolnější ( pmax=20 barů)  

 

4.2.5.  Kontrola měřícího systému 

 Je třeba před začátkem práce zkontrolovat nastavení a připojení jednotlivých měřících, 

zesilovacích a záznamových zařízení.  

 

Celá kontrola a příprava zkušebního zařízení před zkouškou bude prováděna dle pracovního 

postupu [12] s malými změnami. 

 

 Ze zkušeností s experimenty, jež byly prováděny v rámci testování a uvádění VA 1m3 

do zkušebního provozu, vyplývá jistá neshoda s normativními požadavky. Vlivem úprav, jež 

byly provedeny v rámci dostupných prostředků, se podařilo maximálně přiblížit k hodnotám, 

které jsou uváděny v různých databázích. 
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4.3. Zkouška 

 Při provedení testovací zkoušky s odpadním Al. prachem, se nám podařilo maximálně 

přiblížit k normativním hodnotám. Tyto hodnoty jsme srovnávali s výsledky měření z měření 

na laboratorním zařízení o objemu 20 litrů. Přes veškeré naše snažení a úpravy se nám 

nepodařilo dosáhnout hodnot, které by byly srovnatelné s dosavadními databázovými 

výsledky v širším rozsahu. 
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Obrázek 1 Výbuchový tlak 
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Obrázek 2  Brizance 

 

  Z důvodu omezeného množství měření, které jsme mohli vykonat z důvodu malého 

množství vzorku, jsem vybral reprezentativní výsledky, jež se nám podařilo naměřit právě na 

vzorku hliníkového prachu.  

15  



 Tyto hodnoty jsou zobrazeny na obr. 1 a 2. Dle těchto grafů je maximální výbuchový 

tlak roven 8,7 baru a brilance 240 bar.m/s . Tyto hodnoty jsou srovnatelné se srovnávacími 

hodnotami. (pmax= 8,8 baru, brilance 230 bar.m/s ) Přesto je však třeba provést další testování. 

 

 Při systematickém měření výbuchových parametrů na ostatních druzích prachů jsme 

však pozorovali značné odlišnosti v naměřených hodnotách. 

 

Při ověřování a prověřování příčiny těchto odlišností jsme zjistili tyto tři možné: 

 

 Netěsnost vlastní výbuchové komory - ta by mohla být způsobena částečným 

steřením některých částí těsnící gumy mezi polokoulemi. Při podrobnější prohlídce jsme 

pozorovali na tomto těsnění značné opotřebení. To může být způsobeno neustálým 

vypadáváním tohoto těsnění do prostoru výbuchové komory po odklopení horního víka. 

Guma padá na  značně znečištěný vnitřní povrch výbuchové komory, kde se často 

vyskytují i žhnoucí částice prachů, které jsou schopny ji poškodit. Z tohoto důvodu vedení 

firmy objednalo těsnění nové. Jelikož se jedná o originální těsnění, muselo být vyrobeno 

formou zakázky. Ta se však následně opozdila a měření tak nemohlo dále pokračovat. 

 

 Nespolehlivost řídící jednotky - srovnáním záznamů z měření bylo zjištěno, že tato 

jednotka nefunguje s velkou pravděpodobností vždy správně (se stejnou přesností), proto 

bude nejspíš nutné tuto jednotku nechat dále zkontrolovat či vyměnit. 

 

 Špatná funkce rozviřovací půlkruhové trubice - tato trubice (jak správně poukazuje 

norma) je náchylná k zanášení a ucpávání otvorů při použití hrubších či vláknitých 

prachů. To může být příčinou vzniklé nepřesnosti. Dále jsem zjistil, že tato trubice byla 

vyvinuta před mnoha lety a praktické zkušenosti s ní nejsou příliš dobré. Přesto však byla 

použita ve stávající normě. Chtělo by to proto prověřit geometrii vznikajícího prachového 

oblaku, za pomocí rychloběžné kamery. V případě zjištění nevyhovujících vlastností 

doporučuji tuto trysku vyměnit za některou z trysek, jež se používají u práškových 

stabilních hasících zařízení - doplněnou o speciální úpravy.   

16  



5. METODYKA STANOVENÍ VÝBUCHOVÝCH PARAMETRŮ 

Veškeré tyto hodnoty měření a srovnání jsem převzal z Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

5.1. Velikost iniciační energie 

 S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. [1]  S tím se rozšiřují i meze výbušnosti. Experimentálním měřením však 

bylo dokázáno (obr. 3), že spodní mez výbušnosti hořlavých prachů je nezávislá přes široké 

rozmezí na vynaloženou energii zážehu E (prach A-C). Spodní mez výbušnosti klesne na 

hodnotu při níž již není téměř absolutně žádná možnost jak docílit explozivního hoření. 

Množství hořlavé složky kleslo na hodnotu, při níž není schopno udržet energetickou bilanci 

nutnou pro průběh vlastního chemického procesu hoření. 

 
Obrázek 3  Vliv velikosti iniciační energie na spodní hranici výbušnosti 
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5.2. Zpoždění času iniciace 

 Nastavení doby zpoždění má zásadní vliv na naměřené hodnoty Svědčí o tom zkouška 

dvou libovolně zvolených prachů (obr. 4). Na turbulenci je zvláště závislý maximální časový 

vzestup tlaku (dp/dt)max. Je zde jasně vidět snižující se hodnoty rychlosti nárůstu tlaku s 

ubývajícím zpožděním času zážehu tv - v závislosti na hodnotě turbulence. Proto musí být 

určeno konstantní zpoždění zážehu - tv = 0,6 s. Tuto hodnotu je nutné dodržet při použití 

zařízení VA 1m3 s prachovým zásobníkem o objemu 5,4 litru. 

 
Obrázek 4  (vlevo) Závislost výbuchových parametrů na době zpoždění iniciace. 

Obrázek 5 (vpravo) Vliv velikosti prachového zásobníku a doby zpoždění  iniciace na výbuchové  

  parametry hořlavých prachů. 
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5.3. Prachový zásobník 

 Na obrázku 5 je vyobrazen vliv velikosti prachového zásobníku (5,4 a 10 litru.). Tyto 

hodnoty byly naměřeny při době zpoždění iniciace tv = 0,6 až 1,2 s. Při použití prachového 

zásobníku o větším objemu (10 litru) docílíme u zkušebního prachu vyšší hodnotu turbulence. 

Ta se projeví vyšší hodnotou maximální rychlosti narůstání tlaku. (dp/dt) max. Naproti tomu 

maximální tlak výbuchu pmax není významněji zvýšením objemu prachového zásobníku 

ovlivněna. Absolutní shody v rámci přesnosti měření se dosahuje, u zařízení s 10 litrovým 

prachovým zásobníkem, při použití zpoždění času zážehu tv= 0,9 s (obr 6). 

 

 
 Obrázek 6  Koncentrace prachu a výbuchové parametry za použití  

  rozdílného prachového zásobníku a doby zpoždění (zkoušky) 

 

 Se změnou  nádrže od 1 m3 k větším uceleným nádržím , je maximální tlak výbuchu 

pmax na změnu objemu neovlivněný, maximální časový vzestup tlaku klesá proti tomu po tak 

zvaném kubickém zákonu: 

 

(dp/dt)max l . (V1)1/3 = (dp/dt)max 2 . (V2) 1/3 = konstantní = KSt
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 Použití velkého prachového zásobníku pro zkoušku prachů je spojeno s vysokými 

finančními náklady vlastního vzorku. Nabízí se proto otázka jakých nejmenších objemů 

prachových zásobníků by mělo být použito pro optimalizaci výsledků kubického zákona ve 

srovnání s naměřenými hodnotami.  

5.4. Výbuchové parametry 

 Na  Obr 7 je srovnání výsledků zkoušek výbuchových parametrů z 20 litrové 

laboratorní aparatury a z VA 1m3. Toto měření bylo provedeno pro velké množství prachů, při 

zachování stejných podmínek iniciace. Proto musely být výsledné hodnoty VA 1m3, ze 

vstupního tlaku pv=0,1 baru korigovány na hodnotu normálního tlaku  

 
Obrázek 7  a/b. Srovnání výbuchových parametrů prachů z 20 l-výbuchové koule (druhá souřadnice) a 

  VA 1 m3 (první souřadnice) (pv = 1 bar (abs.)) 

 

Z měření vyplynuly následující závěry. 

 

  V laboratorní aparatuře (o objemu 20 litrů) jsou sice hodnoty pro nejvyšší tlak 

výbuchu pmax o něco nižší než ve VA 1m3, obě tyto hodnoty měření jsou avšak 

prostřednictvím korekčního grafu navzájem srovnatelné. 

 Hodnoty specifického prachového parametru Kst, se shodovaly i při zkouškách s velmi 

prudce reagujícími prachy kovů (Kst = 700 barů . m . s- 1). 

 

 Z obr. 8 může určit střední kvadratickou odchylku pro srovnání hodnot měření (obou  

výbuchových parametrů) pro 20 litrovou kouli a VA 1m3. Tyto grafové hodnoty se dají 
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aplikovat jen při použití běžných zdrojů zapálení. Pak je maximální tlak výbuchu - nezávislý 

na rychlosti výbuch prachu - velmi přesně měřitelný. Z druhé strany klesá silně přesnost 

měření specifického prachového parametru při měření malých hodnot, pokud použijeme 

procentuální vztažení. Při absolutním vnímání, je však střední kvadratická odchylka rovna 

přibližně stejné hodnotě. 

 
Obrázek 8  Střední kvadratická odchylka výbuchových parametrů hořlavých prachů 

5.5. Počáteční teplota 

 Pro zkoušky výbuchových vlastností hořlavých prachů za zvýšené teploty byl vyvinut 

elektricky vyhřívaný 20 1itrový přístroj (výbuchová koule), který umožňuje provedení 

zkoušky při provozní teplotě daného zařízení (do 250 °C). Je třeba si však povšimnout, že při 

různé teplotě je třeba různě velkých počátečních hodnot absolutního tlaku ve výbuchové 

komoře: 

 

  zkušební teplota 100 °C: pv = 380 mbar či. 

  zkušební teplota 200 °C: pv = 250 mbar. 
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5.6. Medián M 

 Medián prachu výrazně ovlivní 

výbuchové parametry. Svědčí o tom i obr .9 se 

čtyřmi náhodně vybranými prachy. Jemnější 

prachy reagují prudčeji než prachy hrubé, kde 

medián M má vliv zejména na prudkost 

výbuchovou ( hodnotu kst) a méně již na 

nejvyšší tlak výbuchu pmax.  

 

 Tímto měřením bylo dokázáno, že 

jako požadavek pro zkoušení hořlavých 

prachů (pro stanovení výbuchových parametrů 

prachů pro praxi) bude možno použít jen 

produktů (vzorků), jejichž medián < 63 

mikrometrů  bez další úpravy vzorku 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9  Vliv hodnoty mediánu M na výbuchové  

       parametry hořlavých prachů 

 

 

 Z obr . 9 vyplývá další obecná závislost, že částice s průměry od 400 - 500 mikrometru (i v 

přítomnosti velmi silného iniciačního zdroje) již explozivně nereagují. Je však neustále třeba zvážit 

možnost vzniku jemnějšího prachu vlivem otěru/tření z hrubé frakce prachu. Ta může v patřičném 

množství způsobit explozi. Je třeba si všímat zda došlo u prachu k překročení výše zmíněné hraniční 

velikosti frakce jen nepatrně či výrazně. Množství přimísení jemné frakce prachu v řádu od 10% resp. 

5% stačí k tvorbě hořlavého prachu, který je schopen explozivního hoření - výbuchu. Při tomto složení 

se vyvine také relativně vyšší maximální tlak výbuchu. Riziko exploze je tedy stále možné, pokud jsou 

splněny výše zmíněné parametry. 
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5.7. Samovznícení 

Existují prachy, které jsou schopny se samy zapálit (iniciovat) již samotným výstupem 

z prstencového rozviřovače (hubice). Patří mezi ně např. červený fosfor. Exploze tak 

nastupuje před účinným výbojem zapalovacího zdroje (se zřetelně nepatrným zpožděním času 

zážehu). Určení výbuchových parametrů produktu - prachu tak není možný podle výše 

zmíněného postupu beze změn. 

 
  Obrázek 10  Určení výbuchových parametrů červeného fosforu ve směsi  

   (atmosféře) chudé na kyslík (20 1-Laboratorní zařízení, E = 10 000 J) 

 

 Je možné snížit koncentraci kyslíku, na hodnotu při níž se sníží sklon k samovznícení. 

Pokud nepřekročíme hranici příliš nízké koncentrace kyslíku v dusíkové směsi, existuje ve 20 

l kouli lineární závislost hodnoty Kst. na kyslíkové koncentraci. Za pomocí extrapolace se 

podařilo odhadnout jak hodnotu parametru KSt tak Pmax při normálním tlaku. (obr. 10) 

 Kontrolní zkouška potvrzuje (při normálním složení vzduchu a bez samovznícení) 

výsledek výše popsané extrapolační metody. 
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5.8. Vlhkost 

Pohled, že produkty obsahující vodu v podobě vlhkosti několika procent nejsou již 

výbušné, vyvrací obr. 11, který ukazuje, že zmenšení prudkosti výbuchu zpravidla nastane až 

u vyšších vlhkostí. Mnoho produktů s obsahem vody víc než 10% lze hůře rozvířit, čímž 

zamezuje nebezpečí tvorby výbušné prachovzdušné směsi z usazeného prachu.  

 
 Obrázek 11  Farmakologické produkty jež obsahují rozpouštědla:  

 Vliv vlhkosti na schopnost výbuchu 

 

 Produkty obsahující rozpouštědla ukazují naproti tomu jasné odchylky ve svém 

chování. Na obr. 11 jsou vyobrazeny dva příklady farmakologických prachů. V případě 

produktů obsahujících  ethanol postupujeme, tak jako s produkty jež obsahují vodu, u kterých 

nejdříve snižuje výbuchové parametry s přibývající vlhkostí produktů a při vysoké vlhkosti 

opět zvyšuje. Příčina pro toto chování je čím dál větší ztráta prachového charakteru vzorku s 

přibývající etanolovou částí. Při větší vlhkosti se částice spékají (aglomerují) a již nejsou 

schopny zvíření. Při vyšších vlhkostech prachu se v prostoru výbuchu tvoří výbušná Ethanol-

vzduchová směs a ta se pak stává příčinou exploze při působení iniciačního zdroje V případě 

acetonu, který se odpařuje čtyřikrát rychleji jak ethanol, jsou potom pozorované efekty, u 
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produktů jež obsahují vlhkost v podobě acetonu, o mnoho zřetelnější. Velikost hodnot 

výbuchových parametrů svědčí o tom, že při vlhkosti produktu >15% je překročena 

stechiometrická koncentrace směsi Acetonu ve výbuchovém prostoru. 

Tato zjištění jsou značně významná pro nastavení bezpečnostních požadavků při 

posouzení nebezpečí výbuchu, které mohou vznikat při zpracování  produktů obsahujících 

rozpouštědla (např. ve fluidní sušárně). 

 

5.9. Počáteční tlak 

Průběh výbuchu je ovlivněn rozvířením hořlavého prachu v prostoru uzavřené 

výbuchové komory a dále zejména vstupním tlakem pv, při kterém bude daná směs 

iniciována. Jak je ukázáno na obr. 12 na příkladu tři hořlavých prachů, je maximální 

výbuchový tlak výbuchu pmax a hodnota Kst úměrná vstupnímu počátečnímu tlaku Pv. 

Současně s přibývajícím tlakem lineárně stoupá  také optimální koncentrace prachu  

výbuchových parametrů. Zdvojnásobení vstupního tlaku při měření vede tedy 

ke zdvojnásobení měřených parametrů výbuchu.  

Je zde však třeba upozornit, že se naproti tomu dá docílit při normálním tlaku vyššího 

vstupního tlaku pro optimální hodnoty exploze jen relativním zvýšením koncentrace prachu.. 

Jelikož přímky neprochází počátkem soustavy souřadnic, nejsou již výbuchy prachů pod 

hranicí několika 10 mbar (abs.) možné. 

 
Obrázek 12  Vliv počátečního tlaku na parametry výbuchu 
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Protože se v průmyslu vyrábění, zpracovávají a dopravují některé hořlavé prachy při 

vyšších teplotách, je tedy nutné pro stanovení jejich technicko bezpečnostních podmínek, znát 

závislosti jednotlivých parametrů na teplotě. Obr. 13 ukazuje tuto tepelnou závislost 

nejvyššího výbuchového tlaku hořlavého prachu na teplotě. Exploze byly prováděny při 

normálním tlaku. 

 

 
Obrázek 13  Vliv teploty T na nejvyšší výbuchový tlak Pmax (vstupní tlak odpovídá  

přibližně normálnímu tlaku) 
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6. VYHODNOCENÍ 

6.1. Stanovení přesností měření 

 Z důvodu neočekávané rekonstrukce a následné závadě na zařízení jsem nemohl 

vykonat očekávaná měření v širším rozsahu. A nemá tedy hlubší smysl stanovovat přesnost 

tohoto zařízení jen na základě jedné poměrně dobré shody. Je nutno porovnat i další prachy. 

Ty mohou vykazovat různé odlišnosti oproti normativním hodnotám. 

 

6.2. Porovnání s jinými autory 

 Porovnání naměřených výsledků s jinými autory proběhlo s očekávaným výsledkem: 

ačkoliv jsme se hodnotami8,7 barů a 225 m.bar.s-1 přiblížili k hodnotám normativním, nemohl 

jsem konstatovat shodu. Tyto naměřené hodnoty nabývají přibližně stejných maxim, avšak 

tyto hodnoty byly naměřeny pro jiné koncentrace než měly být. Je třeba provést celou řadu 

testovacích zkoušek a srovnání, které nám dále mnohé napoví o přesnosti měření na tomto 

zařízení 

 Proto jsem uvedl podrobnou analýzu hodnot a srovnání výsledků, které byly již 

provedeny ve Spolkové republice Německo. Autorem těchto výsledků je zejména Wolfgang 

Bartknecht. 

 

 Tato srovnání budou velkým přínosem pro samotná měření a stanovení přesnosti VA 

1m3, jež budou muset být na tomto zařízení bezpodmínečně provedeny před uvedením do 

„ostrého“ provozu. 
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7. ZÁVĚR 

 Během prověřování přesnosti výbuchového autoklávu 1m3 se mi podařilo vyřešit 

několik problémů, které bránily správné funkci a přesnosti tohoto zařízení. Ve své práci jsem 

se zaměřil hlavně na přiblížení skutečných podmínek a vlastností VA 1m3 normativním 

požadavkům, které jsou dle mého názoru rozhodující pro správnou funkci celého zařízení.  

Toto rozhodnutí jsem učinil po nastudování předchozích prací, které se týkaly tohoto zařízení.  

 Nelze takto dle mého názoru důvěryhodně stanovovat bezpečnostní pravidla a opatření 

proti tak nebezpečnému jevu jako je exploze !!! Přestože bylo docíleno již v minulosti jisté 

shody v porovnání s hodnotami v databázích, nebylo možno konstatovat shodu.  

 Touto prací jsem docílil hlavně k odstranění (v rámci technických možností aparatury) 

problému s rozviřováním i hůře rozvířitelných vzorků, či nastínil možnost použití 

ekonomičtějšího a více funkčního rozviřovacího systému. Dále jsem v této práci uvedl 

významné hodnoty a srovnání, jež budou nepostradatelné k dalšímu nastavení a kalibraci 

celého zařízení, které bude muset být na tomto zařízení provedeno.  

 

Možnou další příčinou vzniku nepřesnosti měření bych viděl v možné: 

- nespolehlivosti řídící jednotky, kterou bych doporučoval vyměnit či nechat přezkoušet 

např. v laboratořích katedry měřící a řídící techniky VŠB-TUO. 

- špatném rozviřování za pomocí půlkruhové trysky, u které by chtělo provést ověření 

geometrie vzniku prachového mraku 

 

Touto tématikou bych se rád zabýval i dále např. v rámci diplomové práce v navazujícím 

magisterském studiu, kde bych mohl dále vycházet z výsledků této práce  
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