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ANOTACE 

 
Chlebková, P.: Návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachu na přístroji VA-

20 A. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. 45s. 

 

 
 Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky stanovení výbuchových 

parametrů prachu na přístroji VA-20 A. Teoretická část je zaměřena na zkušební metody                          

pro stanovování spodní meze výbušnosti, vlivy, které na ni mohou působit a další poznatky 

spojené s touto problematikou. Část experimentální se pak zabývá samotným návrhem 

metodiky měření a ověření a  popisem výbuchového autoklávu VA-20 A. 
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ANNOTATION 

 

Chlebková, P.: Proposal for a Metodology for the Determination of Dust Explosion 

Parameters Usány an Apparatus VA-20 A. Diploma´s Thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 

2010. 45p. 

 

This diploma thesis engages in the proposal of methodology of setting blast 

parameters of dust on the gadget VA-20 A. The theoretical part of the thesis is aimed at 

testing the methods for the setting the bottom line of the explosibility, at impacts that can 

have a pernicious influence on it and at some other knowledge connected with this issue. 

The experimental part is dealing with the proposal of methodology of measurement and 

evaluation and with the description of the autoclave VA-20 A. 
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DEFINICE A POJMY 

Prach - malé hmotné pevné částice rozptýlené ve vzduchu, které se usazují vlastní vahou, 

mohou však zůstat po určitou dobu ve vznosu, maximální velikost částic do 500 µm  

Hořlavý prach - prach, který je schopen se vzduchem po vznícení vytvořit exotermickou 

reakci 

Spodní mez výbuš nosti SMV (LEL) - nejnižší koncentrace směsi hořlavého prachu se 

vzduchem, při které je tato směs již výbušná  

Horní mez výbušnosti HMV (UEL) - nejvyšší koncentrace směsi hořlavého prachu se 

vzduchem, při které je tato směs ještě výbušná  

Výbuch - šíření spalovací reakce hořlavého plynu nebo páry ve směsi se vzduchem 

v uzavřeném prostoru.  

Výbuchová charakteristika - křivka průběhu tlaku výbuchu v závislosti na čase 

Optimální koncentrace copt - koncentrace, při níž dosahují výbuchové veličiny maxima  

Výbuchový tlak pvýb - tlak, který vznikne v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb - závislost tlaku na čase při dané 

koncentraci v uzavřené nádobě 

Maximální výbuchový tlak pmax - maximální tlak, který vznikne v uzavřené nádobě              

při výbuchu výbušné atmosféry při optimální koncentraci 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max - maximální hodnota 

nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu hořlavé látky 

Minimální iniciační energie MIE - nejmenší množství energie pro danou koncentraci, 

které je schopno iniciovat prachovou směs  

Disperzní soustava - rozvířený prach v plynném mediu, obvykle se vzduchem 

Iniciační energie Ei  - celkové množství energie uvolněné iniciačním zdrojem 

Spalné teplo H - množství energie, které lze získat dokonalým spálením, při konstantním 

tlaku



  8 

SEZNAM ZKRATEK  

 

pvýb,  pex výbuchový tlak  MPa 

(dp/dt)výb    rychlost narůstání výbuchového tlaku MPa.s-1 

(dp/dt)ex   

pmax    maximální výbuchový tlak  MPa 

(dp/dt)max    maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku MPa.s-1 

KG    kubická konstanta pro plyny  MPa.m.s-1 

KSt    kubická konstanta pro prachy MPa.m.s-1 

Ei    iniciační energie kJ 

ppoč    počáteční tlak MPa 

LEL (SMV)    spodní mez výbušnosti g.m-3 

UEL   horní mez výbušnosti g.m-3 

LOC    mezní koncentrace kyslíku %obj 

MIE   minimální iniciační energie  J 

M    velikost střední hodnoty částice  m 

copt    optimální koncentrace g.m-3 

cp   měrná tepelná kapacita J.kg − 1.K − 1 

pz     rozviřovací tlak  bar 

pi     počáteční tlak bar 

Ti     počáteční teplota K 

tv    časové zpoždění iniciace s 

tr  doba rozviřování s 

V  objem litr, dm-3 

rmax   poloměr  nejhojněji zastoupených částic  m  

ČSN EN    Česká technická norma 

VA   výbuchový autokláv
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1       ÚVOD 

 Výbuchy prachu jsou negativním a nežádoucím jevem. Hrozí v průmyslu 

především v těch zařízeních, kde je prach alespoň částečně produkován nebo používán. 

Jeho účinky, především nárůst tlaku, mohou být buď omezené v závislosti na aplikovaných 

bezpečnostních opatřeních nebo mohou mít za následek velké materiální ztráty                          

na výrobních zařízeních, potrubích a všem ostatním v dosahu tlakové vlny. Také jsou 

doprovázeny ztrátami  na lidských životech či poškozením zdraví obsluhujícího personálu. 

Proto je v tomto oboru velmi důležitá prevence. Pro stanovení výbuchových parametrů 

směsí prachu se vzduchem,  se užívá několik různých typů zařízení.  

 Tato práce se zabývá nově sestrojeným výbuchovým autoklávem VA-20 A                   

a návrhem metodiky měření. Tento autokláv byl navržen s ohledem na jiný typ rozviřování 

než mají dosud používané zařízení.  

Teoretická část se zabývá výbuchy prachu obecně, metodami na určení spodní 

meze výbušnosti a vlivy, které na ni působí. Druhá část je zaměřena na popis výbuchového 

autoklávu VA-20 A, návrh metodiky měření na něm a optimalizaci podmínek působících            

na výbuchové parametry.  
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2       TEORETICKÁ ČÁST 

2.1   Prach 

 Hmotné částice rozptýlené ve vzduchu nazýváme aerosoly. Podle skupenství částic 

je dělíme na tuhé a kapalné. Prach je tuhá látka v jemně rozmělněném stavu. Považují se  

za něj částice o průměru menším než 0,5 mm. Za prach se rovněž považují i vlákna, jejichž 

délka může být větší než 0,5 mm. Dále pak existují i látky, které se chovají jako prach             

i při větších rozměrech jejich částic, např. peří. Jedná se o prach vzniklý přirozenou cestou, 

např. při zpracování pevných hmot či spalování látek.  

 Prach se může vyskytovat ve dvou stavech. Ve stavu rozvířeném - aerosol a stavu 

usazeném - aerogel. Prach může snadno přecházet z jednoho stavu do druhého rozvířením, 

respektive sedimentací.  

 Zejména prach v rozvířeném stavu lze snadno iniciovat. Pokud je jeho koncentrace  

nad spodní mezí výbušnosti (LEL) dochází k výbuchu. LEL může být brána jako jeden 

z bezpečnostních parametrů. Na druhé straně horní mez výbušnosti (UEL) se u prachů 

neuvažuje ani nestanovuje z důvodu sedimentace částic a neschopnosti zajištění jejich 

koncentrace po celou dobu nad UEL. [2,12] 

Prach obsahuje částice různých velikostí. Velikost částic má vliv na požární 

nebezpečí, ovlivňuje tedy jeho výbuchové charakteristiky. I prach, který bude stejného 

původu nebude mít vždy stejné chování. Záleží totiž na poměru mezi jemnou a hrubou 

frakcí a na jejich rozložení.  K praktickým účelům se stanovuje tzv. střední hodnota částice 

M. Hodnota M udává, že 50% hmot. částic je v požadované velikosti. Veličina M je však 

pouze popisná. Nejjednodušší a nejrychlejší metodou pro určení velikosti částic materiálů 

v rozsahu velikostí od  4 μm do 6 - 8 mm je sítová analýza. Síta jsou vyráběna v sadách, 

které tvoří geometrickou posloupnost velikostí ok. Sítovou řadu volíme  vždy podle 

hrubosti materiálu, aby nejhrubším sítem propadly všechny částice materiálu. Princip 

sítování: materiál se nasype na síto, kterým se pohybuje. Částice s menšími rozměry,             

než rozměry ok použitého síta, sítem propadnou, zatímco částice s většími rozměry 

zůstanou na sítě. Po skončení sítování se soustava sít rozebere a jednotlivé zrnitostní frakce 

se zváží. Sítovou analýzu je možné provádět za sucha i za mokra. [9]  
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Obr. 1: Graf rozložen í částic pro polydisperzní systém;  rmax - poloměr  nejhojněji zastoupených částic [10] 

 

2.2   Historie výbuchů prachu 

Výbuchy prachu, obzvláště organických, jsou v průmyslu známy už po století.            

O výbuších prachu se literatura zmiňuje přibližně od druhé poloviny osmnáctého století,              

v období rozvoje a přestavby větrných mlýnů na mlýny parní, které byly určeny k mletí 

obilí. Vůbec první oficiální exploze prachu byla zaznamenána 14. listopadu 1785 v Itálii           

v Turíně, kdy došlo k výbuchu ve skladě moučného prachu. Dále byly také znamenány 

exploze v Německu v nových mlýnech v Wessenu u Hamelnu v roce 1887, kdy bylo 

usmrceno na 30 osob a mnoho dalších bylo zraněno. Exploze v mlýnech či skladech byly 

četné a způsobovaly značné škody jak materiální tak na životech. 

První  poznatky a teorie o výbuších prachu se začaly objevovat v polovině 

devatenáctého století. Vědci však k této problematice měli rozdílné názory a na společném 

výsledku se neshodli. Proto byly postupem času prováděny testy a zkoušky různých 

materiálů. Bylo například zjištěno, že prach hnědého uhlí je výbušný sám o sobě. Také, že    

po vytvoření hybridních směsi plynů s prachy dochází k explozím, zatímco jednotlivé 

komponenty výbušné nejsou. Při pokusech bylo zjištěno, že velmi významným faktorem je 

velikost prachových částic. Velmi malé částice prachu jsou v atmosféře lépe rozviřitelné, 

reakce takovéto směsi je prudká a směs je lépe iniciovatelná. 

 Se stoupajícím rozmachem průmyslu a přechodem z malých podniků na velké 

tovární bloky začal počet výbuchů prachu se značnou rychlostí stoupat. Nejčastěji 

postižená zařízení a místa byla spojena s vysokou produkcí a pravděpodobností vzniku 

prachu. Exploze prachu byly přeneseny i do dalších průmyslových odvětví, kde docházelo 
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ke zpracování, výrobě či manipulaci s organickými prachy, např. mlýny, sila, cukrovary, 

továrny na škrob či papír, barviva nebo výbuchy uhelného prachu.  

 K velkému počtu explozí prachu docházelo v minulém století v USA. V literatuře je 

uváděn počet výbuchů prachu okolo sedmiset případů. Především v zemědělství, 

potravinářském průmyslu a při výrobě krmiv v prostorách , kde byly látky skladovány. 

Další případy se stávaly v Kanadě, Německu, Belgii, Španělsku, Polsku, … V České 

republice byly  v osmdesátých letech zaznamenány dvě velké exploze v obilných silech          

a cukrovaru. Tyto exploze usmrtily deset lidí. [5] 

Jako nejčastější iniciační zdroje při těchto nehodách jsou v průmyslu uváděny 

mechanické jiskry. Ty mohou vzniknout v důsledku nárazu, tření mletí nebo drcení.                      

V dřívějších dobách byl iniciačním zdrojem i otevřený oheň.  

Nyní se ochrana před výbuchy rozděluje na tři základní části, primární, sekundární 

a konstrukční ochranu. Primární protivýbuchová ochrana zahrnuje vyloučení prostoru,            

ve kterém se může vytvářet nebezpečná koncentrace, ovlivnění hořlavé látky a odstranění              

či snížení množství oxidačního prostředku včetně inertizace. Opatření, která mají zabránit, 

resp. omezit iniciaci nebezpečné výbušné atmosféry spadají pod sekundární ochranu. 

Primární a sekundární protivýbuchová ochrana se také označují jako aktivní. Konstrukční 

nebo- li pasivní protivýbuchová ochrana výbuchu nezabrání, ale zajistí, aby nedošlo                 

k poškození zařízení ani k ohrožení osob. Do konstrukční protivýbuchové ochrany patří 

konstrukce odolné výbuchu, odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu a zabránění přenosu 

plamene a výbuchu.  

 

2.3   Průběh výbuchu oblaku prachu 

 Aby mohlo dojít k požáru respektive výbuchu směsi, musí být splněno několik 

podmínek. První z nich je přítomnost dostatečného množství hořlavé látky, dále pak 

oxidační prostředek a dostatečně velký zdroj energie k iniciaci směsi. Po jejich splnění 

dostaneme hořlavý soubor. Některé látky jsou schopny se vznítit i samy o sobě, kdy 

zdrojem energie potřebné ke vznícení je samozahřívání látky. Tento jev se nazývá 

samovznícení. Podmínkou pro samovznícení stejně jako pro vznícení je, aby množství 

vznikajícího tepla bylo větší něž teplo odváděné.                                

 Výbuch je prudká oxidační reakce, která je doprovázena vývinem velkého množství 

energie.   
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 Charakteristický průběh výbuchu je znázorněn na obr. 1. Jedná se o výbucho vou 

křivku. Ta znázorňuje průběh narůstání tlaku při výbuchu v závislosti na čase. Výbuch lze 

rozdělit do několika na sebe navazujících fází. Vyskytne- li se ve směsi hořlavého prachu se 

vzduchem iniciační zdroj, jehož energie je rovna nebo vyšší než minimální iniciační 

energie daného prachu, dojde k iniciaci výbuchu. Bod A. V této fázi začíná relativně 

pomalé hoření a oteplování částic prachu, které se iniciačního zdroje př ímo dotýkají. 

Dochází také k pomalému nárůstu tlaku. Od bodu A do B uplyne tzv. indukční doba 

periody, než se projeví narůst tlaku. Jedná se o přípravnou dobu k hoření, která trvá cca 3-

10 milisekund. V bodě B dochází k narůstání tlaku a zvyšování reakční rychlosti 

v důsledku růstu teploty. Nastává hlavní fáze výbuchu. Mezi bodem B a C probíhá vlastní 

výbuch. Rychlost jeho šíření závisí na parametru KSt, na počátečním tlaku a teplotě. 

V důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu C, kde rychlost 

narůstání výbuchového tlaku dosáhne svého maxima. Za tímto bodem dochází                  

ke snižování rychlosti narůstání výbuchového tlaku v důsledku ubývání reakčních složek            

a k chladnutí spalin. V bodě D je rychlost nulová. Od něj tlak klesá vlivem snižování 

teploty a kondenzace par. [1,2,11] 

 

 
Obr. 2: Výbuchová křivka [2] 
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2.4   Výbuchové parametry 

 Každý prach má svoje vlastní výbuchové charakteristiky určující jeho 

nebezpečnost. U prachů, které se vyskytují běžně, jsou tato charakteristiky známy. U méně 

se vyskytujících prachů je třeba tyto parametry zjistit zkouškou. Mezi výbuchovými 

parametry jsou například maximální výbuchový tlak (pmax), konstanta KSt, spodní mez 

výbušnosti atd. 

 

2.4.1   Výbuchová charakteristika  

Tvar výbuchové křivky se s koncentrací výbušné směsi výrazně mění, tím se také 

mění hodnoty pvýb a (dp/dt)výb. Viz obr. 2. Nejvyšších hodnot těchto parametrů, tj. 

výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při optimální 

koncentraci copt. Pak se tyto parametry nazývají maximální výbuchový tlak pmax                                

a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max. Při snižování nebo 

zvyšování koncentrace  od optima se pvýb i (dp/dt)výb snižují až k mezím výbušnosti. Tyto 

meze - horní a spodní - určují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze k výbuchu nedochází. 

Spodní mez výbušnosti představuje nedostatek hořlavé látky ve směsi s oxidačním 

činidlem. Z tohoto důvodu nezáleží na poměru kyslíku a dusíku ve směsi, jelikož dusík i 

kyslík mají stejné hodnoty měrné tepelné kapacity cp. Horní mez naopak představuje 

nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. [2] 

 

 

Obr. 3: Výbuchová charakteristika směsi hořlavého prachu se vzduchem [2] 



15 

 

2.5   Faktory ovlivňující meze výbušnosti 

Meze výbušnosti mají velký význam, jelikož slouží především ke stanovení 

prostředí s nebezpečím výbuchu a upozorňují na hrozící nebezpečí. Aby mohla být řešena 

otázka protivýbuchové ochrany je třeba toto nebezpečí výbuchu stanovit. Tato nebezpečí 

se ve většině případů stanovují v laboratorních podmínkách, které se od skutečných 

podmínek odlišují, a proto je třeba znát vlivy, které na tyto meze výbušnosti působí.  

 

Meze výbušnosti mohou být ovlivňovány těmito vlivy [1,2,13]:  

2.5.1  Velikost iniciační energie Ei 

 S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje i rozsah výbušnosti. Meze výbušnosti se 

stanovují při pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standardní iniciační energii. Hodnota 

této energie je u prachů Ei = 10 kJ. Některé látky však k iniciaci potřebují energii vyšší.   

 

2.5.2  Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč  

 S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje především horní mez výbušnosti. Spodní 

mez se snižuje pouze nepatrně. S klesajícím tlakem se rozsah výbušnosti snižuje.              

Při určitém podtlaku může u některých směsí dojít až k uzavření oblasti výbušnosti                    

a k výbuchu pak nedochází. Podtlak se tedy dá v některých případech považovat                   

za protivýbuchové opatření.  

 

2.5.3  Počáteční teplota  

 Rozsah výbušnosti se s počáteční teplotou rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se 

snižuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny hořlavé látky.  

 

2.5.4  Vlhkost 

 S rostoucím obsahem vlhkosti se u prachů spodní mez výbušnosti zvyšuje. Největší 

rozsah výbušnosti má směs suchá, při obsahu vlhkosti nad 20 hmot.% vody je již prach 

nevýbušný. Vlhkost je ovšem proměnným faktorem, kdy směs může vyschnout a opět se 

tak stát výbušnou. Je potřeba, aby měl zkušební vzorek maximálně 10 % vlhkost, aby nedošlo                

k ovlivnění mezí.   Na obrázku 4 je znázorněn vliv vlhkosti na spodní mez výbušnosti 

hořlavého prachu. 
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Obr. 4: Vliv v lhkosti na spodní mez výbušnosti hořlavého prachu  [2] 

 

2.5.5  Obsah kyslíku 

 Zvyšující se obsah kyslíku výrazně ovlivňuje pouze horní mez výbušnosti. Posouvá 

ji k vyšším hodnotám. Spodní mez není zvýšeným obsahem kyslíku ovlivněna, jelikož 

kyslík má přibližně stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako dusík.  

 

2.5.6  Vytváření hybridní směsi 

 Spodní mez výbušnosti prudce klesá již při malém množství hořlavého plynu nebo 

páry hořlavé kapaliny ve směsi hořlavého prachu, obr. 5. K výbuchu může dojít, i pokud 

není dosaženo spodní meze výbušnosti. I prachy, které jsou za standardních podmínek 

nevýbušné, se mohou stát výbušnými při malé příměsi plynu, obr. 6. 

 

Obr. 5: Vliv příměsi metanu na LEL nevýbušného [2] 



17 

 

 

Obr. 6: Vliv příměsi metanu na chování nevýbušného  prachu antracitického uhlí [2] 

 
 

2.6   Faktory ovlivňující maximální výbuchové parametry [1,2,14] 

2.6.1  Objem 

  Maximální výbuchový tlak je nezávislý na objemu, pokud je určen v uzavřené 

nádobě o dostatečném objemu. Zatímco maximální rychlost narůstání tlaku na objemu 

závisí. S rostoucím objemem nádoby rychlost narůstání výbuchového tlaku klesá. Což 

popisuje Kubický zákon (1).  

V kubických nádobách je u hořlavých prachů dosa hováno tlaků až 1,3 MPa. Kubická 

nádoba má délku menší nebo rovnu dvěma svým průměrům. Kubická konstanta vyjadřuje 

brilanci směsi  nezávisle na objemu, ve kterém byla stanovena. U plynu se označuje K G,                

u prachů KSt a má rozměr MPa.m.s
-1

. Konstanta KSt slouží pro rozdělení prachů do tříd.  

                                            GSt KKkonstV
dt

dp
.3/1

max

                                        (1) 

 

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

    V - objem nádoby v m3  

    KG, KSt - kubická konstanta pro plyny resp. Prachy v MPa.m.s-1 

 

 

 

 



18 

 

2.6.2  Počáteční tlak v okamžiku iniciace, počáteční teplota, iniciační energie  

 Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem zvyšují, 

s klesajícím se naopak zmenšují. Snížení tlaku se v některých případech používá jako 

jedno z preventivních opatření, které zmírňuje následky výbuchu. U prachů se rovněž 

s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje optimální koncentrace. Obr. 7. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry  [2] 

 

Reakční rychlost výbušné směsi s teplotou roste. Zvýšení maximální rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku je způsobováno jak zvýšením počáteční teploty, tak rostoucí 

iniciační energií. S dále se zvyšující počáteční teplotou dochází ke snižování maximálního 

výbuchového tlaku.  

 
2.6.3  Turbulence směsi, spojené nádoby, velikost částic prachu 

 Pokud je turbulence směsi v okamžiku iniciace rostoucí, zvyšuje se především 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Maximální výbuchové parametry rovněž 

výrazně ovlivní výbuch vzniklý v nádobě, která je potrubím spojená s nádobou jinou. 

Dochází k tomu vlivem předkomprimace a turbulence. Čerstvá směs je před postupujícím 

plamenem stlačována. Jakmile plamen vstupuje z porubí do druhé nádoby, je již směs silně 

předkomprimována a turbulentní, dochází k prudkému hoření a velmi rychlému nárůstu tlaku. 

Dalším ovlivňujícím faktorem je velikost částic prachu. Se snižující se velikostí částic 
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maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku i maximální výbuchový tlak rostou. 

Důvodem je to, že se výbuchu v jednom okamžiku účastní více částic s celkově větším 

povrchem. Při velikosti částic nad 0,4 - 0,5 mm již většinu prachů nelze iniciovat 

standardní iniciační energií. Avšak při přidání velmi malého množství jemného podílu se 

směs opět stává výbušnou. Je důležité uvědomit si, že při manipulaci s prachem se 

z větších zrn stávají menší.  

 

2.7   Testovací aparatury 

2.7.1 Testovací aparatura dle normy [8] 

 
Jedna ze zkušebních metod pro stanovení spodní meze výbušnosti je upravena 

v české technické normě ČSN EN 14034 Stanovení výbuchových charakteristik 

rozvířeného prachu. Tato norma je složena ze čtyř částí. Část 1: Stanovení maximálního 

výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu. Část 3: Stanovení spodní meze výbušnosti 

LEL (Lower Explosion Limit) rozvířeného prachu. Část 4: Stanovení mezní koncentrace 

kyslíku LOC (Limit Oxygen Concentration) rozvířeného prachu. Norma popisuje zkušební 

metody v uzavřené nádobě za definovaných počátečních podmínek tlaku a teploty. Tyto 

metody nejsou vhodné pro použití se známými výbušninami, jako je střelný prach a dynamit, 

látkami, které pro hoření nepotřebují kyslík, pyroforickými látkami nebo látkami i směsmi 

látek, které se mohou za určitých podmínek chovat podobným způsobem. Výbuchové zkoušky 

musí být prováděny dle stanoveného postupu.  

 Stanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu probíhá v nádobě o objemu  

1 m3 odolné výbuchovému tlaku. Tato nádoba se také používá pro stanovení maximálního 

výbuchového tlaku a stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku rozvířeného 

prachu a mezní koncentrace kyslíku ve směsi prachu se vzduchem a inertním plynem.  

Spodní mez výbušnosti může být podle přílohy k výše zmíněné normě rovněž 

stanovena na alternativním zkušebním zařízení či podle alternativní zkušební metody.           

U této metody je použit 20 l autokláv. Zkušební postup pro 20 l kouli je totožný 

s předepsaným postupem pro komoru o objemu 1 m3
. Tato výbuchová komora je dutá 

koule o objemu 20 dm3 odolná výbuchu a vyrobena z nerezové oceli. Má vodní plášť, 

který slouží k pohlcování tepla z výbuchů. Tento autokláv má však omezenou použite lnost 

a to pro hrubé, objemné, vláknité nebo špatně proudící vzorky prachu. Je zde možnost,             

že nebudou správně rozvířeny.  
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Postup stanovení spodní meze výbušnosti  

 Zkušební podmínky  

 rozviřovací tlak pz  = 20 bar  

 počáteční tlak pi  = 1 013 mbar (vakuování výbuchové komory na 0,4 bar)  

 počáteční teplota Ti  = 20 °C (chlazení vodou)  

 časové zpoždění iniciace tv = 60 ms  

 iniciační zdroj - dva chemické zapalovače, každý s energií 1 kJ (pro stanovení p ex                 

při procesu ověřování musí být použity dva chemické zapalovače, každý s energií        

5 kJ).  

 

Před zahájením zkoušky se musí změřit a zaznamenat teplota uvnitř autoklávu.                           

Do prachového zásobníku se vloží zkušební vzorek požadované hmotnosti a zásobník se 

natlakuje na 20 barů. Je nutné tuto hodnotu dodržet, aby nedošlo ke špatnému rozvíření 

vzorku. Objem vzorku prachu nesmí překročit 3/4 objemu zásobníku, aby došlo                     

ke správnému natlakování. Pokud toto není možné dodržet, musí být paralelně po užity dva 

rozviřovací systémy. Před zahájením rozviřování prachu  do komory o objemu 1 m3 i 20 

dm3 musí být v komoře atmosférický tlak. U  komory o objemu 20 dm3 toho docílíme 

částečným odsáním vzduchu o tlaku 0,4 bar, tak aby byl počáteční tlak pi  po vstříknutí 

prachu roven  1 013 mbar. Dále musí být měřen a zaznamenáván skutečný tlak v komoře 

při iniciaci (počáteční tlak pi). Zpoždění mezi zahájením rozviřování prachu a aktivací 

iniciačního zdroje (zpoždění iniciace tv) musí být (0,6 ± 0,01) s. V průběhu zkoušky se 

zaznamenává časový průběh tlaku. Z křivky závislosti tlaku na čase se stanoví výbuchový 

tlak pex tak, že se vypočte aritmetický průměr hodnot naměřených snímači tlaku. Pokud je 

rozdíl mezi tlaky naměřenými tlakovými čidly větší než 10 %, musí být zkontrolována 

přesnost snímačů a měření se musí opakovat. Abychom mohli říci, že došlo ke vznícení 

(výbuchu) prachu, musí být naměřený přetlak oproti naměřenému počátečnímu tlaku            

pi ≥ 0,3 baru (pex ≥ (pi + 0,3 baru). Pro autokláv o objemu 20 dm3 platí odlišný vztah.            

Ke vznícení prachu došlo, pokud je naměřený přetlak  včetně  vlivu  chemických  

zapalovačů  vzhledem  k  počátečnímu  tlaku  pi ≥ 0,5 baru (pex ≥ (pi + 0,5 baru).                 

Jako spodní mez výbušnosti se musí brát koncentrace hořlavého prachu, při které dojde              

k výbuchu při třech za sebou následujících zkouškách. Je důležité po každé zkoušce 

komoru důkladně vyčistit, aby nebyla ovlivněna zkouška následující.  
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 Tento postup se opakuje pro všechny koncentrace prachu. Začíná se s koncentrací          

500 g/m3 nebo jinou, při které dochází k výbuchu. Zkouška se následně opakuje vždy                             

při poloviční. Pokud je první koncentrace vyšší než 500 g/m3 musí být kroky po 250 g/m3. 

Tímto postupem se pokračuje směrem dolů až ke koncentraci, při které již k výbuchu 

nedochází. Pak se tato koncentrace bere jako spodní mez výbušnosti.                                            

Koncentrační řada   …, 1000, 750, 500, 250, 125, 60, …   g/m3. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Otevřený výbuchový autokláv , 250 l  

 

2.7.2  Hartmannova trubice  

Je-li potřeba rychlého a jednoduchého posouzení výbušnosti směsi nebo porovnání 

chování jednotlivých směsí při stejných podmínkách užívá se Hartmannova trubice.             

Při těchto zkouškách se používá pouze nepatrné množství směsi oproti jiným zařízením. 

Hartmannova trubice se využívá zejména ke stanovování dvou základních hodnot a to 

spodní meze výbušnosti SMV (LEL) a minimální iniciační energie MIE. Dalšími 

stanovenými parametry pak může být posouzení výbušnosti směsi a základních rizikových 

podmínek a porovnání rizikového chování jednotlivých směsí za stejných podmínek          

bez dalšího podrobného stanovování výbuchových vlastností. Tyto výsledky jsou však 

pouze orientačního charakteru.  

Tělo Hartmannovy trubice je tvořeno ocelovým tubusem o objemu 1,2 l. V jeho dně 

je umístěna rozprašovací tryska, kolem které se nanáší vzorek směsi. Tento vzorek je nutné 

nanést rovnoměrně, aby došlo k dokonalému rozprášení a tak zajištění homogenní 
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disperze. Do trysky je přiváděn ráz tlakového vzduchu, který krátkodobě vytvoří ze vzorku 

vzdušnou disperzi. Iniciační zařízení je elektricky napájeno. Iniciaci je možné vyvolat 

dvěma způsoby. První možnost je využití pyrotechnického iniciačního zážehu, druhou 

použití elektrické jiskry, která vznikne po vybití kondenzátoru. Jiskřiště je umístěno            

ve spodní třetině výbuchové komory. Iniciace je nastavena se zpožděním (optimální doba 

zpoždění je stanovována experimentálně) za rozprašovacím rázem, aby mohlo dojít 

k optimálnímu rozprášení vzorku. Na horní části výbuchové komory je piezoelektrický 

snímač tlaku, jehož signál se zobrazuje na osciloskopu a je možné ho přenášet a dále s ním 

pracovat. Obr.9: Hartmannova trubice.  

 

2.7.2.1  Výhody Hartmannovy trubice 

Výhody Hartmannovy trubice spočívají především v jejích rozměrech a konstrukci. 

Výbuchový prostor o objemu 1,2 litru je několika násobně nižší než výbuchové komory 

používané ke stanovení výbuchových parametrů, např. 20 litrů, 1 m3, … 

Celá aparatura má hmotnost jen několik kilogramů. Toto usnadňuje manipulaci s ní            

i přenos a také nenáročnost uskladnění.  

Oproti tomu velkoobjemové výbuchové komory jsou výrazně větších rozměrů               

a hmotnost se pohybuje až ve stovkách kilogramů či tunách. Z tohoto důvodu jsou náročné           

na prostorové uskladnění a obvykle napevno připevněny ke zdi nebo k zemi a tím pádem je 

vyloučena jakákoli manipulace s nimi.  

Taktéž nelze opomenout nižší pořizovací náklady.  

Hlavní výhoda Hartmannovy trubice oproti výbuchovým komorám je malá 

spotřeba vzorku. Množství vzorku spotřebovaného na jednu zkoušku se pohybuje okolo          

1 g a celková spotřeba maximálně desítky gramů. U výbuchových komor se spotřeba 

vzorku pohybuje v řádech desítek až stovek gramů na zkoušku a celkově až několik 

kilogramů. [15] 

 

2.7.2.2  Nevýhody Hartmannovy trubice  

 Hartmanova trubice má pouze omezené použití. Byla vyrobena na stanovení spodní 

meze výbušnosti a minimální iniciační energie, což jsou pouze dva z několika 

výbuchových parametrů. Při stanovení ostatních parametrů jsou výsledky jen orientačního 

charakteru.  

Další nevýhodou je rozprašování vzorku. Tryska tvaru kloboučku není vhodná            

pro rozprašovaní většího množství navážky, hrubších nebo těžších podílů. Tyto podíly 
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zůstávají na dně trubice a neúčastní se tak rozprašování. Množství navážky, které se 

nerozpráší roste s množstvím navážky, velikosti a hmotností částic. U jemných materiálů 

pak dochází ke shlukování částic. Důsledkem je nedokonalé rozprášení navážky                        

a nedosažení požadované koncentrace při zkoušce.  

 

 

                  

 

Obr. 9   Hartmannova trubice [15] 
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2.7.3  Stanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu na přístroji VK-250 [4] 

Dalším z přístrojů, na kterém lze stanovit spodní mez výbušnosti je přístroj               

VK-250. Skládá se z krychlové výbuchové komory umístěné na podvozku a ovládacího 

zařízení. Ve spodní části je umístěn iniciační transformátor a pneumatické rozvody, v horní 

je výbuchová komora o objemu 0,25 m. Ve dně komory je sedm miskových rozviřovačů, 

do kterých je přiváděn rozviřovací vzduch z boku dna a shora na vzorek prachu, uprostřed 

dvě elektrody pro uchycení iniciačního zdroje a u stropu termočlánek. Ke zkoušce se 

používá vzorek s částicemi menšími než 0,063 mm, nebo jiné s uvedením sítové analýzy.  

Do rozviřovacích misek se rovnoměrně nasype navážka vzorku, nastaví se stupeň 

rozviřování a zpoždění iniciace dle tabulky rozviřovacích podmínek a připevní se iniciační 

zdroj. Jedna stěna se překryje papírovou membránou, která se vespod nařízne a celá 

komora se přisune ke zděnému boxu. Milivoltmetr - mV-metr - se vynuluje a natlakuje 

zásobník rozviřovacího vzduchu. Po stisknutí tlačítka ODPAL se přivede do rozviřovačů 

vzduch, vzorek se rozvíří a po nastavené době zpoždění iniciace dojde k zapálení 

iniciačního zdroje. Z mV-metru se odečte maximální hodnota napětí a vynese se do grafu 

pro zkoušenou koncentraci. Následně se komora vyčistí tlakovým vzduchem od zbytků 

prachu.  

Další zkoušky se provádějí při nových koncentracích prachu, aby se dala 

naměřenými body zakreslenými v grafu proložit křivka. Naměřené hodnoty se zakreslují 

do grafu, který je tvořen souřadnicemi x - koncentrace, y - napětí.  Z křivky se odečte 

koncentrace odpovídající napětí 1,5mV, která odpovídá spodní mezi výbušnosti.  

 Je-li mezi naměřenými hodnotami pro jednotlivé koncentrace větší rozptyl, zkoušky 

se i několikrát opakují. Jestliže hodnota 1,5 mV není naměřena až do koncentrace prachu 

630 g.m-3, považuje se prach za  nevýbušný. Spodní mez výbušnosti se stanovuje                    

při iniciační energii Ei = 9 a 4,5 kJ. Mají- li vzorky spodní mez výbušnosti nižší               

než 100 g.m-3, tato mez se stanovuje také při iniciační energii Ei = 0,1 kJ. 

Rozviřovací podmínky: 

 rozviřovací tlak   pz  = 4 bar  

 doba rozviřování   tr = 0,1 s 

 časové zpoždění iniciace   tv = 0,1 s 

 iniciační energie  Ei = (0,1-9) kJ 
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3       EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Prachové vzorky 

3.1.1 Vzorek prachu 

Jako zkušební vzorky prachů pro zjišťování výbuchových parametrů                          

na výbuchovém autoklávu VA-20 A budou použity tyto prachy:  

- pšeničná mouka hladká speciál,  

- multiprach,  

- hnědé uhlí - čistý prach,  

- práškový polyvinylchlorid,  

- práškový hliník,  

- práškový zinek,  

- práškový polypropylen,  

- práškové železo,  

- cukr moučka,  

- dřevný prach. 

 

Při stanovování výbuchových parametrů musíme znát střední velikost zrna 

zkušebního vzorku. Proto se u každého zkušebního vzorku provede sítová analýza a střední 

velikost zrna se odečte z grafu. Pokud bude odchylka při srovnání střední velikosti částic 

testovaných vzorků a vzorků s tabelovanými hodnotami výrazná, bude vybrána frakce 

s hodnotou střední velikosti částic, která se nejvíce blíží tabelované hodnotě. Tabulka 1 

udává vybrané technické charakteristiky některých vzorků prachů.  

Vzorky materiálu určené ke stanovení technicko - bezpečnostních parametrů se 

před měřením upravují, aby jejich složení bylo reprezentativní a velikost částic byla 

vhodná k měření. Úprava se provádí sušením, drcením, mletím, tříděním. 

U každého vzorku prachu musí být provedeno stanovení rozložení velikosti částic, 

obvykle sítovou analýzou a stanoven obsah vlhkosti vzorku zkoušeného prachu. Obě tyto 

hodnoty pak musí být uvedeny u protokolu o zkoušce.  
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3.1.2 Sítová analýza 

Cílem sítové analýzy je rozdělit sypký vzorek, složený z různě velkých částic,             

na jednotlivé zrnitostní frakce a určit střední velikost zrna zkušebního vzorku. Principem 

sítové analýzy je prosévat zkušební vzorek přes sadu sít. Sada sít obsahuje síta s velikosti 

ok 6,3; 2,0; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,070; 0,040 mm. Obsahuje- li vzorek větší podíl částic          

nad 0,5 mm provádí se prosévání ručně. Má- li vzorek prachu procentuální podíl malých 

částic pohybujících se okolo 0,063 mm, provádí se prosévání pomocí mírného podtlaku           

či štětce a prosívá se přes řadu sít.  

 Sestavíme sadu pěti normalizovaných sít tak, aby byla splněna podmínka 

monodisperzity frakcí získaných proséváním. Poměr stran ok po sobě následujících sít 

musí být menší než 2. Síto s největšími oky umístíme jako první shora, síto s nejmenšími 

oky je poslední v soupravě. Soupravu sít uzavřeme nahoře víkem a dole miskou pro propad 

posledním sítem. Odvážíme asi 100 g vzorku s přesností 0,1 g a na nejhořejší síto                     

s největšími otvory nasypeme vzorek. Soupravu uzavřeme víkem a upevníme ji                  

na laboratorní třepací stroj a při mírné frekvenci třepání proséváme několik  minut. 

Prosévání dokončíme ručně. Následně síta rozdělíme a proséváme do připravené misky   

na propad. Propadlý podíl nasypeme na druhé síto a v prosévání prvním sítem pokračujeme  

až už sítem nepropadá važitelné množství vzorku. Frakci ze síta vysypeme do zvážené 

porcelánové misky, síto obrátíme dnem vzhůru a částice vzpříčené v otvorech síta 

uvolníme. Pak frakci zvážíme a její hmotnost zapíšeme. Podobně postupujeme                        

při zjišťování hmotnosti dalších frakcí. Následně sestavíme graf zrnitosti frakcí pro každý 

zkušební vzorek prachu. [4,9] 

 

3.2  Zkušební zaří zení výbuchový autokláv VA-20 A 

Zkušební zařízení pro stanovení výbuchových parametrů je nádoba o objemu 20 

litrů odolná výbuchovému tlaku.  

Skládá se z těchto základnách částí: 

- výbuchové komory 

- systému rozviřování prachu 

- iniciačního zdroje 

- řídící jednotky 

- systému pro měření tlaku. 
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Výbuchová komora autoklávu VA-20 A je kulová nádoba o objemu  20 litrů. 

Výbuchový autokláv je vybaven mechanickým blokováním, pro zajištění uzavření všech 

otvorů v komoře před zahájením zkušebního postupu. Dále je zajištěno odlehčení možného  

zbytkového tlaku, před otevřením výbuchové komory.  

Jako zdroj iniciace budou používány dva chemické zapalovače na bázi palníků, 

využívaných například při výrobě rozbušek.  

Jelikož v době odevzdání nebyl výbuchový autokláv k dispozici, jeho podrobný 

popis nebyl možný. 
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Tabulka 1: Požárně - technické charakteristiky vybraných vzorků prachů [16] 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
práškový cukr       400 [75] 

pšeničná mouka 
hladká speciál 

 30 … 43   Φ 37 
71<71, 47<32, 

23<20 
  

do 450 žádné 
žhnutí 

360 … 440  

 Φ 393  

polyvinylchlorid 
- prach 

      
290…500 (6) 

Φ 414 

hliníkový prach 0 73 100 < 200   
ve vzduchu > 200, 

v O2 - do 200 žádné 

vznícení 

do 200 žádné 

vznícení 

zinek - prach  10 … 21 (4)  5,35 [74]  
440 … 500 (3) 

Φ 480 [74]  

polypropylen      
- prach 

0,1 [74]     taje taje 

železo - prach  10 … 25,  Φ 15 91 < 71; 63,5 < 32 

81 < 20 
Fe2O3  7,40    

hnědé uhlí 
 
 

  14,0    

dřevný prach 9,0     
do 200 žádné 

vznícení 
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1 9 10 11 12 13 14 15 

 
práškový cukr 

       

pšeničná mouka 
hladká speciál 

480 [74]; 

380…440 (3),   
Φ 413 [75] 

40 … 60 (3)  

Φ 50 [75] 

125 [74];  

40 .. 50 (3) 

Φ 47 [75] 

0,70..0,88 (2)  Φ79 

0,67..0,75 (3)  Φ72 

1000 [75] 

3,10..7,00 Φ5,10; 

2,08..4,09 Φ2,97; 

500; 1000 

sl, sl, sl  [74] 

s, s, s  [75] 

 

práškový 
polyvinylchlorid 

660…730 (6)   0,12 … 0,32 (5) 0,15 … 0,37 -, sl, - 
relativní hmotnost 

62 

hliníkový prach   43    
sypná hmotnost 

usazeného prachu 

1 117,8 kg∙m
-3

 

práškový zinek 
570 … 800 (3) 
Φ 720 [74] 

 
125 … 250 
Φ 208 

0,60 … 0,73 (4) 
Φ 0,67 

8,50 … 17,60 
Φ 11,98 

sl, m, sl 
relativní hmotnost 

65,30, 

bod tání 419,4 °C 

práškový 
polypropylen 

479  60    
sypná hmotnost 

usazeného prachu  

536,5 kg∙m
-3  

železo - prach 310…470, Φ 347  
125 …200 (2) 
Φ 163 

0,57 …0,65 (3) 
Φ 0,61 

6,10 … 11,1  
Φ 7,90 

sl, m, m 
relativní 
hmotnost  55,85 

hnědé uhlí    0,66 12,0  
sypná hmotnost 

usazeného prachu  

610,0 kg∙m
-3  

dřevný prach 
 

474 55     
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  1 - název  

  2 - vlhkost  

  3 - střední hodnota (medián) v µm 

  4 - granulometrické složení v hmotnostních % 

  5 - výhřevnost v MJ.kg-1 

  6 - spalné teplo v MJ.kg-1 

  7 - teplota vznícení usazeného prachu ve °C na horkých plochách 

  8 - teplota vznícení usazeného prachu ve °C v horkém prostoru 

  9 - teplota vznícení rozvířeného prachu ve °C 

10 - minimální zápalná energie rozvířeného prachu v mJ  

11 - dolní mez výbušnosti v g.m-3  

12 - maximální výbuchový tlak v MPa při koncentraci v g.m-3 

13 - kubická konstanta KSt v MPa.m.s-1 při koncentraci v g.m-3 

14 - citlivost ke vznícení, účinek výbuchu, nebezpečnost výbuchu 

15 - další data o látce 
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4       NÁVRH METODIKY MĚŘENÍ 

Aby mohly být výsledky naměřené na výbuchovém autoklávu VA-20 A brány jako 

oficiální musí být nejprve ověřena jeho shoda s dosud užívanými zařízeními.. Musí být 

prokázáno, že alespoň pro deset různých prachů dává toto zařízení výsledky, které se neliší 

od výsledků získaných pomocí zařízení, popsaných v normě [6,7,8]. Mezi použitými 

prachy musí být minimálně dva přírodní organické prachy, dva syntetické organické 

prachy, dva kovové prachy a dva uhelné prachy. [6,7,8] Pro tyto účely budou použity tyto 

prachy: dřevný prach, pšeničná mouka hladká speciál, práškový polvinylchlorid, práškový 

polypropylen, práškový hliník, práškový zinek, multiprach, hnědé uhlí - čistý prach. 

Zbývající dva prachy mohou být z kterékoli výše uvedené skupiny. Aby byly naměřené 

výsledky objektivní je potřeba optimalizovat vlivy faktorů působících na spodní mez 

výbušnosti i výbuchové parametry. Pokud budou výsledky naměřené tímto přístrojem        

v toleranci 10 % od výsledků publikovaných, bude tímto shoda přístroje VA-20 A ověřena. 

 

4.1 Návrh metodiky měření spodní meze výbušnosti 

1. Počáteční teplota  

 Před zahájením každé zkoušky je nutné se ujistit, že teplota vnitř výbuchového 

autoklávu (dále jen VA) je optimální, tj. 20 °C. Bude- li teplota vyšší je potřeba další 

zkoušku odložit do dobu jejího poklesu, aby nedošlo k ovlivnění výsledků zkoušky. Viz 

kapitola 2.5.3. Výbuchová autokláv má zajištěné chlazení vodou.  

 

2. Iniciace 

 Na horní snímatelné čistivá jsou upevněny dvě elektrody, které zasahují přibližně             

do jeho středu. K upevnění iniciace je potřeba tuto část sejmout, mezi elektrody upevnit 

iniciaci. Pak se usadí zpět a zajistí do konečné polohy.  

 Jako iniciační zdroj budou použity dva chemické zapalovače, každý z nich s energií        

1 kJ. Nebude- li tato iniciační energie dostateční či bude- li příliš vysoká, určí se její vhodná 

velikost experimentálně. Vliv iniciační energie v kapitole 2.5.1.  

  

3. Navážka prachu 

Jelikož spodní mez výbušnosti je závislá na velikosti částic zkoušeného vzorku, je 

potřeba u každého zkoušeného vzorku prachu provést stanovení rozložení velikosti částic. 
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Toto stanovení se provede sítovou analýzou, jejíž postup je uveden v bodě 3.1.2. Výsledné 

hodnoty pak budou uvedeny u jednotlivých zkoušek.  

Prachový zásobník výbuchového autoklávu VA se naplní naváženým množstvím 

vzorku prachu ve zvolené koncentraci s přesností na 0,01 g a upevní se k VA. Koncentrace 

navážek viz tabulka 2: navážka pro výbuchový autokláv VA-20 A, stanovení spodní meze 

výbušnosti. Poté se zásobník rozšiřovacího vzduchu naplní vzduchem o požadovaném 

přetlaku.  

První zkouška bude provedena při koncentraci 100 g.m-3 nebo takové, u které se 

předpokládá výbuch, dle zkoušeného prachu. Poté se zkoušky opakují vždy s nižší 

koncentrací po koncentrační řadě. Zkoušky se opakují až ke koncentraci, při které nedojde            

k výbuchu. 

Koncentrační řada 

…, 350, 300, 250, 200, 180, … , 120, 100, 90, 80, 70 …   g.m-3  

U koncentrací nad 100 g.m-3 kroky stoupají  po 20 g.m-3, u koncentrací nad 200 

g.m-3 po 50 g.m-3, při koncentracích pod 100 g.m-3 dochází ke snižování po 10 g.m-3. 

Tabulka 2: Navážka pro výbuchový autokláv VA-20 A, stanovení spodní meze   

výbušnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace 

v g.m-3 

Navážka 

v g 

Koncentrace 

v g.m-3 

Navážka 

v g 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

 

90 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

250 

300 

350 

400 

… 

1,8 

2,0 

2,4 

2,8 

3,2 

3,6 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

… 
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4. Počáteční tlak  

 Dalším z faktorů, který může ovlivnit spodní mez výbušnosti je počáteční tlak, viz 

kapitola 2.5.2.  

Počáteční tlak ve výbuchovém autoklávu po rozvíření vzorku prachu z prachového 

zásobníku musí být roven atmosférickému tlaku. Z tohoto důvodu bude VA                            

před vstříknutím vzorku prachu částečně vakuován na tlak 0,4 bar. Nejprve se nastaví 

velikost podtlaku na řídící jednotce. Následně se otevře příslušný ventil od vakuové 

pumpy, vzduch se přes filtr odsaje do potrubí a ventil se zavře.  

  

5. Optimální koncentrace  

 Optimální koncentrace musí být zajištěna z důvodu objektivnosti výsledků 

zkoušek. Tento faktor je ovlivnitelný druhem rozviřovacího zařízení, umístěním 

rozviřovacího zařízení, velikostí částic či vlhkostí zkoušeného vzorku.  

 Jedním z důvodů pro sestrojení výbuchového autoklávu VA-20 A bylo využití 

odlišného typu rozviřování, než na standardně používaných zařízeních pro stanovení SMV  

či výbuchových parametrů.  

 Rozviřovací zařízení může být nainstalováno na několika místech. Shora, zdola,            

či z boku VA. Nejméně vhodné je dle mého názoru umístění rozviřovací zařízení shora, 

kdy prach bude přímo rozvířen směrem dolů, kde se mohou některé částice nalepit na dno 

a tak se neúčastnit následného výbuchu. Lepší je umístění z boku VA, kdy prach bude 

rozvířen vodorovně na protější stranu. Některé částice se opět nalepí na stěnu, ale ostatní 

budou klesat. Nejvhodnější místo pro umístění rozviřovacího zařízení je dno nádoby. Prach 

je nejprve rozvířen směrem vzhůru, než následně začne klesat zpět ke dnu nádoby. V tomto 

případě prach zůstane ve vznosu po nejdelší dobu.  

    

6. Zpoždění iniciace 

  Časové zpoždění iniciace tv je doba mezi rozvířením vzorku prachu a aktivací 

iniciačního zdroje. Je úzce spjata s optimální koncentrací a z hlediska ovlivnění výsledků 

zkoušky je velmi významná. Bude- li tato doba příliš krátká, pak nedojde k úplnému 

rozvíření vzorku prachu, tzn. ve VA nebude optimální koncentrace a naměřené výsledky 

pak nemohou být považovány za objektivní. Stejně tomu bude v případě nastavení příliš 

dlouhé doby zpoždění. Vlivem své hmotnosti začnou částice rozvířeného prachu klesat       
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ke dnu VA a opět nebude zajištěna optimální koncentrace. Také záleží na umístění 

rozviřovacího zařízení.  

 Časové zpoždění iniciace pro VA-20 A jsem určila na tv  = 60 ms. Nebude-li takto 

nastavené zpoždění vyhovující, určí se optimální časové zpoždění iniciace experimentálně.  

 

7. Vyhodnocení 

 Po nastavení všech výše uvedených hodnot se program spustí. Program zaznamená 

časový průběh tlaku do grafu. Z této křivky se stanoví výbuchový tlak pex, vypočtením              

z aritmetického průměru hodnot naměřených snímačem tlaku.  

 Ke vznícení prachu dojde, bude-li naměřený přetlak vztažený k počátečnímu tlaku 

pi ≥ 0,5 bar  neboli [pex ≥ (pi + 0,5 bar)]. 

 Jako spodní mez výbušnosti je brána koncentrace, u které dojde k výbuchu u jedné 

zkoušky ze tří.  

  

 Po každé zkoušce je potřeba pečlivě vyčistit elektrody i výbuchový autokláv               

od možných povýbuchových zbytků a zplodin. Tyto by mohly negativně ovlivnit výsledky 

následujících zkoušek.  

 

4.1.1 Shrnutí zkušebního postupu 

Zkušební podmínky  

 počáteční tlak pi  = 1 013 mbar (vakuování výbuchové komory na 0,4 bar)  

 počáteční teplota Ti  = 20 °C (chlazení vodou) 

 časové zpoždění iniciace tv = 60 ms  

 iniciační zdroj - dva chemické zapalovače, každý s energií Ei = 1 kJ  

 

1. Výbuchový autokláv se připojí k řídící jednotce a pc.  

2. Před započetím zkoušky se změří a zaznamená teplotu uvnitř VA.  

3. Prachový zásobník se naplní požadovaným množstvím prachu dle tabulky 2               

s přesností na 0,01 g a připevní se k VA. Naplní se zásobník rozviřovacího vzduchu 

požadovaným přetlakem.  

4. Mezi elektrody se připevní chemické zapalovače.  

5. Provede se částečná vakuace VA na 0,4 bar.  
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6. V ovládacím programu se nastaví zpoždění iniciace tv = 60 ms. 

7. V ovládacím programu se nastaví požadované parametry a program se spustí.  

8. Řídící jednotka načte veškerá data, uloží je do paměti a vyhodnotí v grafech.            

Z křivky závislosti tlaku na čase stanovíme výbuchový tlak pex. Dále zjistíme, zda 

došlo k výbuchu prachu [pex ≥ (pi + 0,5 bar)].  

9. Jako spodní mez výbušnosti bereme koncentraci, při které dojde k výbuchu u jedné 

zkoušky ze tří.  

10. Po každé zkoušce je potřeba vyčistit výbuchový autokláv od případných 

povýbuchových zplodin či zbytků chemických zapalovačů.  

  

4.2 Návrh metodiky měření výbuchových parametrů  

1. Počáteční teplota  

 Před zahájením každé zkoušky je nutné se ujistit, že teplota vnitř výbuchového 

autoklávu (dále jen VA) je optimální, tj. 20 °C. Bude- li teplota vyšší je potřeba další 

zkoušku odložit do dobu jejího poklesu, aby nedošlo k ovlivnění výsledků zkoušky. Viz 

kapitola 2.6.2. Výbuchová autokláv má zajištěné chlazení vodou.  

 

2. Iniciace 

 Na horní snímatelné části jsou upevněny dvě elektrody, které zasahují přibližně             

do jeho středu. K upevnění iniciace je potřeba tuto část sejmout, mezi elektrody upevnit 

iniciaci. Pak se usadí zpět a zajistí do konečné polohy.  

 Jako iniciační zdroj budou použity dva chemické zapalovače, každý z nich s energií          

5 kJ. Vliv iniciační energie v kapitole 2.6.2.  

 

3. Navážka prachu 

Jelikož výbuchové parametry jsou závislé na velikosti částic zkoušeného vzorku, 

viz kapitola 2.6.3, je potřeba u každého zkoušeného vzorku prachu provést stanovení 

rozložení velikosti částic. Toto stanovení se provede sítovou analýzou, jejíž postup je 

uveden v bodě 3.1.2. Výsledné hodnoty pak budou uvedeny u jednotlivých zkoušek. 

Prachový zásobník výbuchového autoklávu VA se naplní naváženým množstvím 

vzorku prachu ve zvolené koncentraci. Koncentrace navážek viz tabulka 3: navážka               

pro výbuchový autokláv VA-20 A, stanovení výbuchových parametrů. Poté se zásobník 

rozšiřovacího vzduchu naplní vzduchem o požadovaném přetlaku.  
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Stanovení výbuchových parametrů se provede ve třech sériích, pro téže 

koncentrace. První zkouška bude provedena při koncentraci 150 g.m-3 nebo takové, u které 

se předpokládá výbuch, dle zkoušeného prachu. Poté se zkoušky opakují vždy s vyšší 

koncentrací po koncentrační řadě, případně koncentrací nižší.  

 

Koncentrační řada 

…, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, …   g.m-3  

 

Tabulka 3: Navážka pro výbuchový autokláv VA-20 A, stanove ní výbuchových 

parametrů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. Počáteční tlak 

Velmi důležitým faktorem, který může ovlivnit výbuchové parametry je počáteční 

tlak. Počáteční tlak ve výbuchovém autoklávu po rozvíření vzorku prachu z prachového 

zásobníku musí být roven atmosférickému tlaku. Z tohoto důvodu bude VA před 

vstříknutím vzorku prachu částečně vakuován na tlak 0,4 bar. Pokud by se tak nestalo, 

vznikl by ve VA přetlak a došlo by k výraznému ovlivnění výbuchových parametrů 

směrem nahoru. Respektive by klesly při podtlaku, viz kapitola 2.6.2.  

Nejprve se nastaví velikost podtlaku na řídící jednotce. Následně se otevře 

příslušný ventil od vakuové pumpy, vzduch se přes filtr odsaje do potrubí a ventil se zavře.  

 
5. Optimální koncentrace  

 Optimální koncentrace musí být zajištěna z důvodu objektivnosti výsledků 

zkoušek. Tento faktor je ovlivnitelný druhem rozviřovacího zařízení, umístěním 

rozviřovacího zařízení, velikostí částic či vlhkostí zkoušeného vzorku.  

Koncentrace 

v g.m-3 

Navážka 

v g 

Koncentrace 

v g.m-3 

Navážka 

v g 

60 

100 

125 

150 

200 

250 

1,2 

2,0 

2,5 

3,0 

4,0 

5,0 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

… 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

… 
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 Jedním z důvodů pro sestrojení výbuchového autoklávu VA-20 A bylo využití 

odlišného typu rozviřování, než na standardně používaných zařízeních pro stanovení SMV  

či výbuchových parametrů.  

 Rozviřovací zařízení může být nainstalováno na několika místech. Shora, zdola,            

či z boku VA. Nejméně vhodné je dle mého názoru umístění rozviřovací zařízení shora, 

kdy prach bude přímo rozvířen směrem dolů, kde se mohou některé částice nalepit na dno 

a tak se neúčastnit následného výbuchu. Lepší je umístění z boku VA, kdy prach bude 

rozvířen vodorovně na protější stranu. Některé částice se opět nalepí na stěnu, ale ostatní 

budou klesat. Nejvhodnější místo pro umístění rozviřovacího zařízení je dno nádoby. Prach 

je nejprve rozvířen směrem vzhůru, než následně začne klesat zpět ke dnu nádoby. V tomto 

případě prach zůstane ve vznosu po nejdelší dobu.  

 

6. Zpoždění iniciace 

  Časové zpoždění iniciace tv je doba mezi rozvířením vzorku prachu a aktivací 

iniciačního zdroje. Je úzce spjata s optimální koncentrací a z hlediska ovlivnění výsledků 

zkoušky je velmi významná. Bude- li tato doba příliš krátká, pak nedojde k úplnému 

rozvíření vzorku prachu, tzn. ve VA nebude optimální koncentrace a naměřené výsledky 

pak nemohou být považovány za objektivní. Stejně tomu bude v případě nastavení příliš 

dlouhé doby zpoždění. Vlivem své hmotnosti začnou částice rozvířeného prachu klesat       

ke dnu VA a opět nebude zajištěna optimální koncentrace. Také záleží na umístění 

rozviřovacího zařízení.  

 Časové zpoždění iniciace pro VA-20 A jsem určila na tv  = 60 ms. Nebude-li takto 

nastavené zpoždění vyhovující, určí se optimální časové zpoždění iniciace experimentálně.  

 

7. Vyhodnocení 

 Po nastavení všech výše uvedených hodnot se program spustí. Program zaznamená 

časový průběh tlaku do grafu. Z této křivky se stanoví výbuchový tlak pex, vypočtením              

z aritmetického průměru hodnot naměřených snímačem tlaku.  

 Ke vznícení prachu dojde, bude-li naměřený přetlak vztažený k počátečnímu tlaku 

pi ≥ 0,5 bar  neboli [pex ≥ (pi + 0,5 bar)].  

 Pro každou koncentraci se stanoví rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex, 

jejíž hodnoty se vynáší do grafu až se nalezne maximální hodnota (dp/dt)ex. Tato hodnota 

je pak maximální rychlostí nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max. 
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Pro každou koncentraci se stanoví výbuchový tlak pex, jejíž hodnoty se vynáší             

do grafu až se nalezne maximální hodnota pex. Tato hodnota je pak maximální výbuchový 

tlak pmax. 

Následně se provedou další dvě série testů.  

 

Pro výpočty výbuchových parametrů stanovených ve dvaceti litrovém výbuchovém 

autoklávu se používají  následující vzorce a korekce (2 - 7) [6,7]: 

Vzorce:  

- pro maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku  

               
3

///
/

3,2,1,

20max,

sérieexsérieexsérieex dtdpdtdpdtdp
dtdp   [bar.s-1]         (2) 

- pro kubickou konstantu 

                max/.271,0 dtdpK St                                                                 [bar.m.s-1]    (3) 

- pro maximální výbuchový tlaku 

                
3

3max,2max,1max,

20max,

sériesériesérie ppp
p                                      [bar]             (4) 

 Korekce: 

- pro naměřený výbuchový tlak pmax,20 ≥ 5,5 barů, v důsledku ochlazovacího 

efektu 

                
15,1

20max,max 775,0 pp                                                                     [bar]             (5) 

- pro naměřený výbuchový tlak pmax,20 ≤ 5,5 barů, musí být uvažovány tlakové 

účinky chemických zapalovačů 

 

                 
ci

ci

p

pp
p

5,5

5,5 20max,

max                                                           [bar]              (6) 

                 
10000

6,1 i
ci

E
p        [bar]              (7) 

                 pci - tlak způsobený chemickými zapalovači, v barech 

                  Ei - iniciační energie, v J 
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4.1.2 Shrnutí zkušebního postupu 

Zkušební podmínky  

 počáteční tlak pi  = 1 013 mbar (vakuování výbuchové komory na 0,4 bar)  

 počáteční teplota Ti  = 20 °C (chlazení vodou) 

 časové zpoždění iniciace tv = 60 ms  

 iniciační zdroj - dva chemické zapalovače, každý s energií Ei = 5 kJ  

 

1. Výbuchový autokláv se připojí k řídící jednotce a pc. 

2. Před započetím zkoušky se změří a zaznamená teplotu uvnitř VA.  

3. Prachový zásobník se naplní požadovaným množstvím prachu dle tabulky 3               

s přesností na 0,01 g a připevní se k VA. Naplní se zásobník rozviřovacího vzduchu 

požadovaným přetlakem. 

4. Mezi elektrody se připevní chemické zapalovače.  

5. Provede se částečná vakuace VA na 0,4 bar.  

6. V ovládacím programu se nastaví zpoždění iniciace tv = 60 ms. 

7. V ovládacím programu se nastaví požadované parametry a program se spustí.  

8. Řídící jednotka načte veškerá data, uloží je do paměti a vyhodnotí v grafech.            

Z křivky závislosti tlaku na čase stanovíme výbuchový tlak pex. Dále zjistíme, zda 

došlo k výbuchu prachu [pex ≥ (pi + 0,5 bar)].  

9.  Z naměřených hodnot se pomocí výše uvedených vzorců a korekcí vypočte 

maximální rychlost nárůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max, maximální výbuchový 

tlak pmax, kubická konstanta.  

10. Po každé zkoušce je potřeba vyčistit výbuchový autokláv od případných 

povýbuchových zplodin či zbytků chemických zapalovačů.  
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5 ZÁVĚR 
 

V první části práce jsem se zaměřila na studium podkladů a norem vztahujících se 

k dané problematice. Výsledky jsou shrnuty v kapitole 2.  

Kapitola 3 je věnována zařízení, pro které je navrhovaná metodika určena, kvůli 

nedodržení termínu ze strany dodavatele, nemohlo být toto zařízení včas zkompletováno 

a nemohlo se na něm provést ověření této metodiky.  

Vlastní metodika založena na normativních podkladech je vysvětlena v kapitole 4. 

Následuje shrnutí výsledků.  

     Zkušební podmínky 

 počáteční tlak pi  = 1 013 mbar (vakuování výbuchové komory na 0,4 bar)  

 počáteční teplota Ti  = 20 °C (chlazení vodou) 

 časové zpoždění iniciace tv = 60 ms  

 iniciační zdroj - dva chemické zapalovače, každý s energií Ei = 5 kJ  

 

1. Výbuchový autokláv se připojí k řídící jednotce a pc. 

2. Před započetím zkoušky se změří a zaznamená teplotu uvnitř VA.  

3. Prachový zásobník se naplní požadovaným množstvím prachu dle tabulky 3               

s přesností na 0,01 g a připevní se k VA. Naplní se zásobník rozviřovacího vzduchu 

požadovaným přetlakem. 

4. Mezi elektrody se připevní chemické zapalovače.  

5. Provede se částečná vakuace VA na 0,4 bar.  

6. V ovládacím programu se nastaví zpoždění iniciace tv = 60 ms. 

7. V ovládacím programu se nastaví požadované parametry a program se spustí.  

8. Řídící jednotka načte veškerá data, uloží je do paměti a vyhodnotí v grafech.            

Z křivky závislosti tlaku na čase stanovíme výbuchový tlak pex. Dále zjistíme, zda 

došlo k výbuchu prachu [pex ≥ (pi + 0,5 bar)].  

pro stanovení spodní meze výbušnosti: 

9. Jako spodní mez výbušnosti bereme koncentraci, při které dojde k výbuchu u jedné 

zkoušky ze tří.  
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pro stanovení výbuchových parametrů: 

10.  Z naměřených hodnot se pomocí výše uvedených vzorců a korekcí vypočte 

maximální rychlost nárůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max, maximální výbuchový 

tlak pmax, kubická konstanta.  

11. Po každé zkoušce je potřeba vyčistit výbuchový autokláv od případných 

povýbuchových zplodin či zbytků chemických zapalovačů.  

 

Dalším směrem by mělo být otestování této metodiky na navrženém zařízení a ověření 

funkčnosti zařízení.  
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