
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

DIPLOMOVÁ PRÁCE   

Ostrava 2010        Jan Adamec 



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

Optimalizace procesu rozviřování průmyslových 
prachů VA 250 

Student: Jan Adamec 
Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. 
Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu  
Datum zadání diplomové práce: 30. 11. 2009 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. 04. 2010 



 



 

Místopřísežné prohlášení  
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně a přílohu č. 
1, danou mi k dispozici, jsem samostatně doplnil." 

V Mírovce dne: 29.4.2010                                                               Adamec Jan 

 

        ____________________________ 



Poděkování 
Rád bych na tomto místě poděkoval svému vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Jaroslavu 

Damcovi, CSc. za odborné vedení práce, panu ing. Jiřímu Serafínovi za cenné připomínky a 

pomoc poskytnutou při dokončování této diplomové práce. Rád bych poděkoval i všem 

ostatním, kteří přispěli cennými radami a podporou. 



Anotace 
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Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU. 2010. 55 s. 

 

Diplomová práce se zabývá studiem procesu rozviřování, stanovením vhodných podmínek 

rozviřování a stanovením optimální hodnoty zpoždění iniciace po ukončení rozviřování. 

Popisuje princip výbuchu, jeho vlivy a jak lze výbuchy ovlivňovat. V práci jsou uvedeny 

vlastnosti prachů, jejich vliv na výbuchové parametry a popis zkušebního zařízení, kterým je 

výbuchový autokláv o objemu 0,25 m3. Dále je popsán rozviřovací systém a proveden rozbor 

rozviřovacích kuželů. Po té jsou uvedeny problémy v průběhu měření, jejich řešení a následné 

zhodnocení. 
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ADAMEC, J. Optimalization of the swirl process of industrial dusts on VA 250:  

Garduation theses, Ostrava: VSB – TU. 2010. 55 p. 

 

The graduation theses deals with the research of the swirl process, setting suitable conditions 

for swhirling and the optimum value of the initiation delay after the swirl process is 

completed. The explosion process is described, its influence and ways of the explosion effect. 

In the theses properties of the dust are introduced, their influence over explosion indices and 

also a description of the test device which is the explosion autoclave with the capacity of 0,25 

m3. Next the swirling system is described and the study of the swirling cones. Then the 

problems during the measuring are mentioned, their solutions and evaluation. 
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1. Úvod 

I přes dnešní moderní techniku, vysokou úroveň bezpečnostních zařízení a pestrost 

kvalitních materiálu, dochází stále k nežádoucím explozím, které mohou mít fatální následky. 

Vývoj moderního světa a rozvoj nových technologií přináší i svá negativa. Rychlost produkce 

a uvádění nových materiálů, výrobků, zařízení atd. na trh, snižuje kvalitu zkoušení jejich 

vlastností, jejich chování za různých podmínek a jejich bezpečné využívání. Vzhledem 

k tomu, že nežádoucí výbuchy nejsou tak časté jako například požáry, jsou proto často 

podceňovány a vnímány jako podružný problém. Problematika výbuchu, zkoušení materiálu a 

jejich parametrů, se provádí v různých zkušebních zařízeních. Je zřejmé, že tato oblast 

zabývající se zkoušením výbuchových parametrů různých materiálů, musí být plně využívána. 

Jedno takové zařízení vlastní i  VŠB-TU v Ostravě. Ta si v rámci projektu Fondu 

rozvoje vysokých škol nechala sestrojit výbuchový autokláv VA-250, na němž lze 

v laboratorních podmínkách fakulty bezpečnostního inženýrství stanovovat maximální 

výbuchové parametry. Tento přístroj byl zadán ke konstrukci odborné firmě, přičemž 

výbuchový prostor, který tvoří ocelové polokoule, byly dodány VŠB-TU Ostrava, dále pak 

byly firmě dodány další potřebné informace a podklady pro konstrukci. Hotový přístroj byl 

fakultě bezpečnostního inženýrství dodán v 2. polovině roku 2009.  

Ke konci roku 2009 byla podána žádost o finanční podporu v podobě grantu na 

výzkum zjišťování parametrů tlakových vln a odezvu jejich účinků na stavební konstrukce. 

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím programového systému ANSYS, SCIA Engineer 

popř. FLACS a matematického modelování provést analýzu odezvy vybrané stavební 

konstrukce při zatížení tlakovou vlnou a provést porovnání, jak se zjednodušeným výpočtem 

podle Eurokódů, tak s výsledky získanými experimentálně. Žádost o finanční podporu byla 

schválena a projekt se mohl rozběhnout. 

První etapa je zaměřena na popis pravděpodobného výbuchu. S přispěním 

experimentálních zkoušek na autoklávu VA - 250 budou získány potřebné výbuchové 

parametry. Jedná se především o maximální výbuchový tlak, rychlost jeho nárůstu a doba 

trvání přetlakové fáze. V druhé etapě budou hodnoty získané z experimentálních zkoušek 

použity do vstupních souborů programů a následně se provede dynamická analýza chování 

stavební konstrukce. Třetí etapa projektu se zaměří na porovnání a ověření zjištěných hodnot 
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s hodnotami stanovenými na základě zjednodušeného postupu výpočtu podle Eurokódů a 

experimentálních zkoušek získaných od odborných konzultantů a z literatury. 

Spojením těchto dvou událostí vznikla tato práce, jejímž úkolem je nastavení 

rozviřovacího systému u úplně nového zkušebního zařízení VA-250. Tak, aby se dosáhlo 

optimálního procesu rozviřování, byla stanovena optimální hodnota zpoždění iniciace po 

ukončení rozviřování a mohla tak být provedena první etapa projektu. Aby byly výsledky co 

nejvěrohodnější, musí být rozviřovací systém schopen ideálně rozvířit požadované množství 

prachu ve výbuchové komoře. Výbuchové parametry prachu patří mezi technicko-

bezpečnostní parametry a jsou důležité z hlediska protivýbuchové a protipožární represe. 
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2. Rešerše literatury 

Damec, J.: Protivýbuchová prevence. 1. vydání, Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-86111-21-0. 

Kniha je rozdělená do dvou částí, z nichž první část je věnována základním 

charakteristikám výbušných směsí, možnostem jejich ovlivnění a příkladům vzniků 

nebezpečných koncentrací těchto směsí v uzavřených a otevřených prostorách. V části druhé 

jsou pak shrnuty možnosti zabránění výbušných koncentrací směsí. 

ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P.: Chemie procesů hoření. 1. vydání Ostrava: SPBI, 1999. 87s. 

ISBN 80-86111-39-3  

Publikace pojednává o hořlavinách, o jejich dělení a vlivu chemického složení a 

fyzikálních vlastností na jejich hořlavost. Popisuje vliv kyslíku, ale i dalších oxidačních 

prostředků na průběh hoření a vysvětluje současné moderní teorie hoření. Zabývá se rovněž 

vlastnostmi hořlavých prachů a hybridních systémů a uvádí základní předpoklady jejich 

bezpečného pozorování. 

Kalousek, J.: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vydání, Ostrava: SPBI, 

1999. ISBN 80-86111-34-2. 

Hoření, výbušné přeměny, hašení jsou děje, podmíněné přenosně chemickými 

reakcemi. Tepelný efekt, složení produktů, rychlosti fyzikálních a chemických procesů, 

podmínky jejich podpory nebo potlačení, vypařování kapaliny, vznikl plynných, kapalných a 

prašných soustav, jejich meze, inertizaci, přechod v hoření v detonaci a jiné jsou témata, 

kterými se tato publikace zabývá. 

BARTLOVÁ I., DAMEC J.: Prevence technologických zařízení. 1. vydání. Ostrava: Edice 

SPBI Spektrum, 2002. 243 s. ISBN: 80-86634-10-8 

Publikace je rozdělena do tří částí. V první části je zdůrazněn význam prevence 

závažných havárií. V druhé části je objasnění pojmů a veličin používaných pro vyjádření 

nebezpečných vlastností látkových souborů. Velká pozornost je věnována aktivním i pasivním 

preventivním opatřením. Ve třetí části jsou uvedeny příklady vybraných technologií.  
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3. Základní pojmy 

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

nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. 

• Rozsah výbušnosti: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může 

nastat výbuch. 

• Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. 

• Dolní mez výbušnosti LEL: dolní mez rozsahu výbušnosti 

• Horní mez výbušnosti UEL: horní mez rozsahu výbušnosti 

• Výbušná atmosféra: směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo 

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

do celé nespálené směsi. 

• Prostředí s nebezpečím výbuchu: atmosféra, která může být na základě místních a 

provozních podmínek výbušná. 

• Minimální iniciační energie MIE: nejnižší nahromaděná elektrická energie v 

kondenzátoru, která je při vybití právě schopna vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné 

atmosféry při stanovených zkušebních podmínkách. 

• Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy. 

• Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci. 

• Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky. 

• Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/pt)max a kubická konstanta KG respektive Kst 

jsou měřítkem energie, respektive výkonu dané výbušné směsi. 

• Maximální výbuchový tlak pmax: maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi). 

• Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax: maximální hodnota 

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

výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek. 
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4. Výbuch a jeho popis 

4.1 Druhy výbuchů 

Rozlišujeme tzv. primární a sekundární výbuch. Primární výbuch je prvotní výbuch, 

při němž je koncentrace hořlavého prachu v mezích výbušnosti, tj. vyšší než dolní mez 

výbušnosti a nižší než horní mez výbušnosti. Sekundární výbuch je následný výbuch, nebo i 

více následných výbuchů, které vznikly explozí výbušné atmosféry, vytvořené rozvířením 

usazeného prachu vlivem tlakové vlny primárního výbuchu. Podle toho, zda se výbuch šíří 

podzvukovou rychlostí, jej nazýváme deflagrace, pokud se šíří nadzvukovou rychlostí a je 

doprovázen rázovou vlnou, nazývá se detonace. [9] 

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch:  

• Fyzikální výbuch je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, 

která má za následek zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, že dojde 

k destrukci tohoto zařízení (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, 

uzavřené nádrže a nádoby s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí produktovodů). [9]    

• Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, 

vzduchem nebo jiným oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin 

hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. Chemickým 

výbuchem může být explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je 

přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a iniciační zdroj. Hořlavá látka musí 

být v určitém množství mezi dolní a horní mezí výbušnosti. [9]    

4.2 Předpoklad výbuchu a vytváření nebezpečných koncentrací  

Můžeme říci, že výbušnou atmosféru mohou vytvářet vznětlivé a hořlavé látky, pokud 

zkoušky neprokázaly, že se vzduchem nejsou schopny vytvářet směsi umožňující vznik a 

šíření výbuchu. Vlastnosti těchto látek jsou popsány v příslušných technicko-bezpečnostních 

parametrech, které jsou určeny experimentálně v laboratořích, nebo je lze orientačně, v 

některých případech, získat výpočtovými metodami. 

Hořlavé látky můžou vytvářet výbušné směsi, jsou-li dostatečně rozptýleny. Tato 

podmínka je splněna u plynů, par, mlh, prachů a jejich kombinací, přičemž množství hořlavé 

látky ve směsi musí odpovídat takovému množství, aby se skutečná koncentrace nacházela 
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uvnitř rozsahu nebezpečí. Vychází se z předpokladu, že iniciace výbušné směsi je možná 

vždy. Nebezpečí výbuchu tedy nezávisí na tom, zda jsou přítomny iniciační zdroje. Vytváření 

výbušné směsi může být ovlivněno i pracovními podmínkami. Nachází-li se hořlavá látka v 

uzavřeném zařízení, může dojít k úniku např. potrubními spoji, netěsnostmi ventilů, šoupátek 

apod. S odvětráním musíme počítat v místech s nedostatečným odvětráním, např. jámy, 

kanály, šachty. U plynů a par již malý pohyb vzduchu může významně urychlit promíchání 

hořlavé látky se vzduchem. [12] 

4.3 Princip výbuchu 

Hořením nazýváme takovou (obvykle velmi rychlou) oxidačně-redukční reakci, při 

které se uvolňuje energie ve formě tepla a světla. Při hoření může být oxidačním činidlem 

kyslík, ale i jiné oxidační činidla. Pak říkáme, že toto činidlo podporuje hoření. Má-li dojít k 

chemické reakci, je nutné, aby molekuly výchozích látek měly energii nejméně rovnu 

aktivační energii. Také hoření obvykle začíná přivedením energie hořlavé látce z okolí, k 

dalšímu udržení reakce pak stačí teplo uvolňované při hoření. S hořlavými a výbušnými směsi 

plynů se setkáváme v řadě oborů techniky. Můžou být připravovány pro jejich využití v 

technice (spalovací motory, rakety), nebo mohou vznikat jako nežádoucí a nebezpečné v 

různých chemických provozech, dolech a jiných. Výbuch může mít charakter od poměrně 

pomalého průběhu několika metrů za sekundu až k vysokým rychlostem několika tisíc metrů 

za sekundu – detonaci. Odlišný je mechanismus šíření výbuchu. Plamen se šíří v dosud 

nezreagovaném prostředí poměrně pomalými transportními jevy (vedení tepla, difuze), nebo 

se při detonaci ke kinetice reakce přidávají termodynamické a hydrodynamické podmínky, 

které získávají převahu nad kinetikou vlastní chemické reakce. [12] 

Jednou z podmínek výbušné přeměny je její rychlost, která není závislá pouze na 

rychlosti chemické reakce, ale i na jiných faktorech jako je druh iniciace a na fyzikálních 

podmínkách okolí. Charakteristikou výbušné přeměny je lineární rychlost. Ta může být různá 

a pohybuje se v mezích řádově (101
 – 106) [m.s-1]. Podle lineární rychlosti výbušné přeměny 

a tlakových změn rozdělujeme přeměny do tří skupin: 

• explozivní hoření (deflagrace) 

• vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

• detonace (výbuch prvého řádu) 
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Explozivní hoření má charakteristiku nízké lineární rychlosti, řádově 101
 – 102 m.s-1. 

Tlak neroste s časem. Proces probíhá v reakčním pásmu za stálého tlaku. Vlastní výbuch  

tvoří přechod mezi explozivním hořením a detonací, kdy lineární rychlost roste s tlakem. 

Když zplodiny reakce nestačí již unikat z reakční zóny, dojde ke zvýšení tlaku a dalšímu 

narůstání lineární rychlosti. Rychlost je řádově 105 m.s-1, což je mnohem více než u 

explozivního hoření. Detonací můžeme nazvat nejrychlejší druh výbušné přeměny. Nárůst 

tlaku v reakční zóně je dán maximální rychlostí šíření výbušné přeměny hořlavé směsi. 

Detonační rychlost je stálá, závisí hlavně na druhu použitého výbušného materiálu. Jen málo 

je ovlivněna podmínkami výbuchu. V místě detonace vzniká velkou rychlostí množství 

plynných zplodin a tlakový skok, tzv. detonační vlna. Rozdíl tlaků čela detonační vlny a tlaků 

v pásmu následujícím za ní vytváří tzv. skok, zhuštění, ráz. Vysoké tlakové rozdíly jsou 

příčinou destrukčních účinků detonace. Za rázovou vlnou se pohybuje pásmo stlačeného 

vzduchu, plamen a výbuchové zplodiny. [12] 

4.3.1 Výbuchová křivka  
Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce hoření vyvíjí větší 

množství tepla, než je odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví zvýšením 

tlaku. Časový průběh narůstání tlaku v závislosti na čase znázorňuje obrázek 1. [12]    

 

Obrázek 1 - Výbuchová křivka [5]    



- 10 - 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb, než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba 

indukční periody). Je to přípravná doba výbušné směsi k hoření. Dochází k hoření čím dál 

většího množství částic a hoření se začíná lavinovitě šířit do všech směrů. Dochází k zahřívání 

atmosféry a jejímu stlačování díky tomu, že plynné spaliny výbuchu mají větší objem (a v 

uzavřené nádobě tedy i vyšší tlak) než původní výbušná atmosféra. Od bodu B dochází k 

narůstání tlaku. Výbušná atmosféra je natolik zahřátá a zkomprimovaná, že se šíření výbuchu 

mezi jednotlivými částicemi prachu extrémně urychluje a nastává hlavní fáze výbuchu. V 

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

narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu C do bodu D se rychlost narůstání 

výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních složek, až v bodě D je nulová. Od 

bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. Závislost tlaku na čase 

při výbuchu v uzavřeném objemu se nazývá výbuchová křivka. [5]    

Na výbuchové křivce jsou nejdůležitější tyto body: 

• D je bod maxima křivky, tlak v bodě D se nazývá výbuchový tlak a značí se pvýb 

• C je inflexní bod křivky, ve kterém je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší 

 

Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 

výbdt
dp

t
ptg 






=

∆
∆

=α  

Výraz 
výbdt

dp






  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o 

koncentraci cx v uzavřeném objemu velikosti V. [5]    

4.3.2 Výbuchová charakteristika  
Tvar výbuchové křivky a tím také hodnoty pvýb a (dp/dt)výb se výrazně mění s 

koncentrací výbušné směsi, jak ukazuje obrázek 2. Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a 

rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při optimální koncentraci copt. Tyto 

hodnoty se nazývají maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového 

tlaku a značí se pmax a (dp/dt)max. Optimální koncentrace je u plynů a par o málo vyšší než 

stechiometrická, u prachů je: [5]              

Copt = (2 až 3).Cstech. 
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Obrázek 2 - Výbuchová charakteristika směsi hořlavého prachu se vzduchem. [5] 

Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt se výbuchový tlak i rychlost 

narůstání výbuchového tlaku snižují až k mezím výbušnosti LEL a UEL. Dolní a horní meze 

výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není možné samostatné šíření 

výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti LEL představuje nedostatek hořlavé látky ve směsi s 

oxidačním prostředkem. Horní mez výbušnosti UEL představuje nedostatek oxidačního 

prostředku ve směsi. [5]    

4.4 Ovlivnění mezí výbušnosti  

Meze výbušnosti mají velký význam, protože slouží k určení prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Dolní a horní meze výbušnosti nám ohraničují rozsah výbušnosti. V prostoru mimo 

tyto meze není možné samostatné šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti LEL 
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koresponduje s nedostatkem hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Částice jsou 

rozděleny na relativně velké vzdálenosti a teplo uvolněné oxidaci jednotlivých částic není 

schopno zapálit sousední částici. Naopak horní mez výbušnosti UEL představuje nedostatek 

oxidačního prostředku ve směsi. Částice jsou tak hustě zastoupeny, že dojde k zabránění 

snadnému přístupu kyslíku potřebnému k hoření a šíření plamene se tak stává obtížnější, až je 

úplně utlumeno. Tyto meze výbušnosti mohou být ovlivněny několika faktory jako velikost 

iniciační energie, počáteční tlak v okamžiku iniciace, počáteční teplota, velikost iniciační 

energie vlhkost, obsah kyslíku a vytváření hybridní směsi. [11]    

4.4.1 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 
S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti a dolní mez se 

snižuje jen nepatrně. S klesajícím tlakem se zužuje rozsah výbušnosti a u některých směsí se 

oblast výbušnosti uzavírá, takže při určitém podtlaku vůbec nedochází při dané iniciační 

energii k výbuchu. Podtlak je tedy možno uvažovat jako protivýbuchové opatření. [11]    

4.4.2 Počáteční teplota 
S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se snižuje 

a horní mez se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny 

hořlavé látky, viz. obrázek 3. Teplota má také vliv na maximální výbuchový tlak pmax. Se 

zvyšující se počáteční teplotou dochází ke snižování maximálního výbuchového tlaku. Tento 

jev je způsoben snížením obsahu kyslíku na jednotku objemu prachovzdušné směsi. [11]    

 
Obrázek 3 - Závislost počáteční teploty na meze výbušnosti. [11] 
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4.4.3 Obsah kyslíku  
S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně posouvá k vyšším 

hodnotám (nad horní mez výbušnosti je nedostatek kyslíku). Zvýšený obsah kyslíku způsobí 

zvýšeni maximálních výbuchových parametrů. V důsledku většího množství reagující laťky je 

teplota plamene vyšší, proto je vyšší i maximální výbuchový tlak a maximální rychlost 

narůstaní výbuchového tlaku. Opačný vliv má snížení obsahu kyslíku. Spodní mez výbušnosti 

zvýšený obsah kyslíku neovlivní, protože kyslík má přibližně stejnou měrnou tepelnou 

kapacitu jako dusík. Při poklesu obsahu kyslíku pod tzv. limitní obsah již nemůže k výbuchu 

dojít. Limitní hodnoty jsou závislé na druhu hořlavé látky a také na druhu inertního plynu, 

jímž se dosáhne snížení koncentrace kyslíku. [11]    

4.4.4 Velikost iniciační energie  
S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemž se zejména horní 

mez posouvá k vyšším hodnotám, jak je uvedeno na příkladu směsi metanu se vzduchem na 

obrázku 4 (šrafovaná oblast je oblast výbušnosti). Meze výbušnosti se běžně stanovují při 

pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standardní iniciační energii, která je u plynů a par 10 

J a u prachů 10 KJ. (U některých látek tyto standardní energie nestačí k iniciaci, a proto je 

nutno použít energie vyšší). [11] 

 
Obrázek 4 - Vliv velikosti iniciační energie na meze výbušnosti směsi metanu se vzduchem. [5]    
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4.4.5 Vlhkost  
Relativní vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jen nepatrně. 

Největší rozsah výbušnosti má suchá směs. U prachů se s rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje 

dolní mez výbušnosti viz. obrázek 5 a při obsahu vody nad 20 hmot. % je již prach 

nevýbušný. Vlhkost je proměnný faktor, neboť prach může vyschnout. [11]    

 

Obrázek 5 - Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti hořlavého prachu. [5]    

4.4.6 Vytváření hybridních směsí  
Již malé množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny velmi prudce sníží 

spodní mez výbušnosti směsi hořlavého prachu nebo kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem. 

K výbuchu může dojít i tehdy, není-li dosaženo dolní meze výbušnosti ani prachovzduchové 

ani plynovzduchové směsi. U hybridních směsí je dolní mez výbušnosti nižší a k výbuchu 

může dojít, i pokud se nedosáhne této hranice. Koncentrace plynu značně ovlivňuje 

výbuchové charakteristiky, a to tak, že dochází k výraznému zvýšení výbuchových parametrů. 

To znamená nárůst ničivé síly exploze. S rostoucím obsahem plynu lineárně klesá spodní mez 

výbušnosti. Na obrázku 6 je znázorněn vzájemný vztah LEL tří různých hořlavých prachů v 

závislosti na obsahu propanu ve vzduchu. [11]    
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Obrázek 6 - Vztah LEL 3 různých hořlavých prachů v závislosti na obsahu propanu ve vzduchu. [11]    

Za hybridní směsi lze do určité míry považovat i mlhy. Tyto systémy obsahují 

kapalnou fázi hořlaviny ve formě malých kapek a část hořlaviny je odpařená do okolní 

atmosféry. Mlhy se obecně pokládají za nebezpečnější než samotné páry hořlaviny. [11]    
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4.5 Ovlivnění průběhu výbuchu a maximálních výbuchových 
parametrů 

4.5.1 Velikost a tvar nádoby  
Nádoby jsou kubické a podlouhlé. Kubická nádoba má délku l menší nebo rovna 

dvěma průměrům d : l ≤ 2.d. S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Tuto závislost popisuje u kubických nádob kubický zákon: 

.3
1

max

konstKV
dt
dp

st ==





  

Kde: 

max








dt
dp …….maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s-1, 

V    ….....objem nádoby v m3, 
KSt, KG   ……... kubická konstanta pro prachy, resp. pro plyny v MPa.m.s-1. 

Kubický zákon platí u směsí plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem od objemu 

nádob 5 litrů a u prachovzduchových směsí od 40 litrů. Maximální výbuchový tlak se s 

rostoucím objemem nemění. V kubických nádobách je dosahováno tlaků až 1 MPa u 

hořlavých plynů a par až 1,3 MPa u hořlavých prachů. Rychlost šíření plamene může být až 

500 m.s-1. Kubická konstanta je důležitým parametrem vyjadřujícím brizanci směsi nezávisle 

na objemu, ve kterém byla stanovena. Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje 

KG a má rozměr MPa.m.s-1. U prachovzduchových směsí se označuje KSt a podle ní se prachy 

rozdělují do tří tříd viz tabulka 1. U podlouhlých nádob kubický zákon neplatí. S rostoucí 

délkou nádoby se zvyšují maximální výbuchové parametry a projevuje se směrový účinek 

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

2000 m.s-1 s radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 9 MPa. [5]    

Třída Kst [MPa.m.s-1] 

St 1 0 – 20 

St 2 20 – 30 

St 3 > 30 

Tabulka 1 - Třídy exploze průmyslových prachů. [5] 
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4.5.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace  
Počáteční tlak neovlivní optimální koncentraci. Maximální výbuchové parametry se 

s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně zvyšují. Je tomu tak proto, že se zvyšuje 

množství směsi o optimální koncentraci. Snížení tlaku naopak zmenšuje maximální 

výbuchové parametry. Proto se snížení tlaku používá jako jedno z preventivních opatření 

zmírňujících následky výbuchu. [5]    

4.5.3 Počáteční teplota  
Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání výbuchového 

tlaku. Reakční rychlost s teplotou roste. [5]    

4.5.4 Iniciační energie 
S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku, zatímco maximální výbuchový tlak energie iniciačního zdroje ovlivní jen 

nepodstatně. Nízkou energií se některé směsi nedají iniciovat. Při zkoušení vlastností směsí se 

jako standardní energie pro plyny a páry používá 10 J, pro prachy pak 10 000 J. U některých 

látek je však nutno energii zvýšit, jinak by byly omylem považovány za nevýbušné. [5]    

4.5.5 Turbulence směsi 
S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální výbuchové 

parametry, zejména maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Nárůst parametrů je větší 

u plynů a par s nízkou hodnotou kubické konstanty v klidovém stavu. Například u 

metanovzduchové směsi činí nárůst o cca 700%. [5]    
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5. Vlastnosti prachů  

Prach je tuhá látka v jemně rozmělněném stavu. V řadě průmyslových odvětví je 

produktem výroby (např. mouka, cukr, uhlí připravené pro koksování a další), jinde vzniká 

jako vedlejší produkt při zpracování surovin nebo polotovarů (např. textilní a dřevozpracující 

průmysl, dobývání a úprava uhlí a další). [1]     

Vlastnosti prachu se od vlastností kompaktní látky liší především proto, že prachové 

částice mají mnohem větší měrný povrch, a tím i reaktivnost. Tvar jednotlivých částic je 

různorodý, může být plochý, zrnitý, hranatý, vláknitý apod. Velikost částic je v dané směsi 

rovněž velmi rozmanitá. Pro charakteristiku prachu nelze stanovit počet prachových částic 

v daném prostoru. Vzhledem k rozměrům částic prakticky neexistuje homogenní prach a je 

také mimořádně obtížné homogenní prach uměle vyrobit. Při pohybu rozvířeného prachu se 

tvoří časové změny koncentrace, protože pevné částice různě rychle sedimentují v závislosti 

na velikosti. Nejdůležitějším vlivem je zde tíže. V důsledku třecího odporu volně padající 

částice prachu dosáhne relativně rychle konstantní konečné rychlosti. Tato rychlost 

sedimentace je funkcí velikosti částice, hustoty a viskozity disperzního prostředí a lze ji 

vypočítat podle Stokesova vztahu (pro částice kulového tvaru) [2]   : 

( )
η

ρρ pčrgv
−

= ...
9
2 2   

g .... je gravitační zrychlení v m.s-2, 

ρč ... hustota částice v kg.m-3, 

ρp ... hustota disperzního prostředí v kg.m-3, 

r ..... poloměr částice v m, 

η .....dynamická viskozita disperzního prostředí v N. s.m-1. 

Na základě svých fyzikálně-chemických vlastností patří prašné směsi ke koloidním a 

disperzním soustavám, pro které je určující charakteristikou lineární rozměr částic. Při dané 

hmotnosti soustavy malý lineární rozměr vede k výraznému zvýšení plochy povrchu. [2]    

Stupeň disperzity d [m-1] udává poměr povrchu S [m2] při objemu V [m3] 

V
Sd =  

 

Stupeň disperzity roste s klesajícím rozměrem prachové částice. 
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U hořlavých a výbušných prachů uvažujeme s disperzní fází (nebo disperzním 

prostředím) plynnou. Je-li disperzním prostředím vzduch – jde o aerodisperzní směs prachu a 

vzduchu. U hybridní směsi je disperzním prostředím směs vzduchu, hořlavého plynu nebo 

páry snadno se vypařující hořlavé kapaliny. [2]    

Částice tuhých látek mají v klidném disperzním prostředí podstatně menší pádovou 

rychlost, než odpovídá zákonům volného pádu tuhých látek. Horní ani dolní hranice rozměrů 

částic takto definovaného prachu však není jasně určena. Některé průmyslové vzdušiny 

mohou unášet částečky velikosti až 1 mm, zatímco v pracovních prostorách průmyslových hal 

bez nadměrného průvanu se mohou vznášet jen částice menší než asi 0,02 mm. Při těžbě a 

zpracování uhlí se obvykle za prach považují částice menší než 0,5 mm. Prach usazený na 

stěnách, stropech a povrchu zařízení se nazývá aerogel. Z hlediska požární ochrany je výskyt 

obou forem prachu (aerogel i aerosol) v průmyslových objektech nebezpečný. [2]    

5.1 Disperze prachu 

Stupeň rozmělnění pevné látky má podstatný vliv na požární nebezpečí látky. Snižuje 

teplotu vznícení, a tak se může stát, že látka v kompaktním stavu, za normálních podmínek 

nehořlavá, ve formě prachu velice dobře hoří a vybuchuje. Lze říci, že ve formě prachu hoří 

téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických, jako je dolomit, vápenec a další oxidy a 

soli kovů. [3] 

Disperze prachu, tj. velikost jeho částic se stanoví sítovou nebo jinou speciální 

analýzou, která stanoví procenta nebo hmotnostní zlomky částic určitého rozměru. 

V technické praxi se nejčastěji používá k určování rozměrů zrn prachu prosívání standardními 

síty tzv. síťová analýza, která uvádí podíl částic určitého rozměru z daného vzorku. Tabulka č. 

2 uvádí výsledky prosívání dvou vzorků uhelného prachu. [2]    

Číslo síta Rozměr otvorů v 
mikrometrech 

Zbytek na sítech v % hm. 
1. vzorek 2. vzorek 

30 200 2,2 0,4 
50 120 12,95 2,0 
70 85 25,12 7,0 
80 75 29,55 12,0 
100 60 42,5 19,0 

Tabulka 2 - Sítová analýza uhelného prachu. [2] 
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Při sítové analýze se posuzuje velikost částic prachu podle zbytku na síti s určitými 

rozměry otvorů. Udává se hmotnostní procento částic, které neprošly sítem, z celkového 

hmotnostního množství použitého k analýze. 

Disperze prachu má podstatný vliv na jeho požární nebezpečí. Dispergovanější prach 

má značně velký povrch a chemickou aktivitu, nižší teplotu samovznícení a široký interval 

mezí výbušnosti. Rychlost hoření takového prachu se přibližuje rychlosti hoření plynů a 

proces hoření probíhá dokonale. Disperze prachu ve strojích, zařízeních a provozovnách není 

stálá a je ovlivňována vlhkostí suroviny a vzduchu a rychlosti pohybu vzduchu v místnosti. 

Celkový povrch prachu závisí na velikosti jeho částic. Za předpokladu, že prach je složen 

z částic stejných rozměrů (např. ze stejných krychlí nebo koulí), vypočte se plocha jednotky 

jeho objemu snadno. Ve skutečnosti prach svým tvarem neodpovídá ani krychli, ani kouli, ale 

má nepravidelný tvar. Tvar částic je v podstatě závislý na vlastnostech tuhé látky, méně už na 

způsobu získání prachu. Tak například vláknité materiály, jako je len, konopí, bavlna nebo 

juta, vytvářejí částice protáhlého tvaru s malým průřezem. Nepravidelná forma částic a jejich 

různá velikost ztěžují stanovení povrchu prachu. [2]    

5.2 Chemická aktivita a adsorpce prachu 

Chemická reakce mezi plynem a tuhou látkou probíhá na povrchu částic tuhé látky. 

Rychlost reakce závisí kromě dalších veličin také na velikosti povrchu reagujících látek. 

Zvýšení reakční rychlosti rozdrcením tuhé látky je možno sledovat z následného příkladu: 500 

gramů kusovitého černého uhlí shoří za několik minut, zatímco 500 gramů uhelného prachu 

reaguje explozivně ve zlomku sekundy. Mnohé kovy, například hliník, hořčík nebo zinek 

v komplexním stavu nehoří. Tytéž kovy ve formě prachu v prostředí vzduchu hoří rychlostí 

výbuchu. Železný nebo olovněný prach, připravený žíháním příslušných oxalátů, rozptýlený 

ve vzduchu, je samovznětlivý. Rovněž hliník ve formě prášku jako aerosol může být 

samovznětlivý. Tuhé látky při rozmělňování mění i své adsorpční schopnosti. Objem 

absorbovaného plynu vždy převyšuje objem adsorbujícího prachu. Jeden litr sazí obsahuje 

v podstatě pouze 50 cm3 sazí a 950 cm3 adsorbovaného vzduchu. Objem vzduchu je 19 krát 

větší než objem absorbentu. Přítomnost adsorbovaného kyslíku na povrchu prachu urychluje 

proces oxidace a tím i přípravu prachu pro proces hoření. Objem částicemi adsorbovaného 

kyslíku nestačí pro jejich dokonalé hoření, ale úplně stačí pro počáteční procesy oxidace. [2]    
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5.3 Elektrický náboj prachu 

Prach je schopen se nabíjet statickou elektřinou jak v procesu mletí, tak při dopravě 

v potrubí a také při pohybu ve vzduchu. Elektrická kapacita tělesa závisí na velikosti jeho 

povrchu; to znamená, že prach s velkým povrchem vyniká poměrně značnou elektrickou 

kapacitou. Částice prachu se mohou nabíjet statickou elektřinou [2]    

• Adsorpcí iontů plynu, v němž je prach rozptýlen, 

• Třením o tuhý povrch, např. při mletí nebo při dopravě v potrubí, 

• Nárazy a třením jedné částice o druhou nebo o vzduch. 

Pokusy ukázaly, že elektrostatický náboj v drtičích dosahuje 10 až 11 tisíc voltů a ve 

válcových mlýnech má hodnotu 5 až 7 tisíc voltů. Výbojem nábojů této hodnoty mohou 

vznikat jiskry, které jsou schopné vznítit mračna prachu. Velikost náboje při elektrickém 

nabíjení prachu závisí zejména na koncentraci, rozměrech částic, rychlosti pohybu prachu a 

vlhkosti ovzduší. [2]    

5.4 Hořlavé prachy 

Laboratorně bylo ověřeno, že částice hrubší než 0,425 mm nepřispívají ke zvýšení 

tlaku, který vzniká při výbuchu v uzavřené nádobě. Naopak částice o velikosti 0,075 mm jsou 

obecně považovány za plně se účastnící procesu hoření. Pro vzorky odebírané v 

průmyslových podnicích je číslem charakterizujícím velikosti zrna vzorku váhové procento 

zrn propadlých různými síty. Za nejnebezpečnější jsou obecně považovány prachy s velikostí 

zrna menším než 75 μm. Hořlavý prach je schopen prudké oxidační reakce doprovázené 

vývinem tepelné a světelné energie, má charakter výbuchu a za určitých podmínek může 

přejít až k detonaci. Tato reakce je doprovázena zásadní změnou původní hmoty. Může např. 

vznikat z hmoty, která obsahuje více než 10 hmotnostních procent látky schopné oxidace. 

Nebezpečí požáru hořlavých prachů hrozí tam, kde se prach usazuje v souvislé vrstvě schopné 

šířit požár. Za vrstvu schopnou šířit požár se považuje již vrstva prachu 1 mm. [3]    

Je nutno si uvědomit, že každý požár hořlavého prachu může velmi snadno přejít ve 

výbuch a naopak. Výbuch prachu může přejít v hoření zbytku nezreagovaného prachu (při 

výbuchu prachu v optimálním případě shoří nejvýše polovina rozvířené hmoty prachu). Po 
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výbuchu nemusí následovat požár, pokud je výbuchem spotřebován vzdušný kyslík, resp. 

pokud je příslušně snížen obsah kyslíku v prostoru. [5]    

Aby se mohla vytvořit výbušná směs hořlavého prachu se vzduchem, musí být k 

dispozici dostatečné množství prachových částic, tj. skutečná koncentrace prachu cSKUT musí 

být větší než nebezpečná koncentrace cNEB : 

cSKUT   ≥ c NEB         

Nebezpečná koncentrace cNEB se určuje na základě dolní meze výbušnosti daného prachu LEL  

c NEB  = k B ⋅ LEL  

kde: 

kB ... je bezpečnostní koeficient, pro vnitřní prostory výrobního zařízení je kB = 0,5. [5]    

5.5 Hranice výbušnosti prachu 

Heterogenní směsi prachu a vzduchu začnou hořet obvykle proto, že jsou iniciovány 

nějakým zdrojem vznícení. Přitom ke vznícení a šíření plamene v celé heterogenní soustavě 

dochází pouze tehdy, když hořlavina a vzduch jsou v určitých vzájemných poměrech. Proces 

hoření prachu při koncentracích dolní meze výbušnosti je charakterizován nízkou teplotou, 

tlakem a malou rychlostí rozšiřování plamene. Přes tyto skutečnosti se dolní mezí výbušnosti 

přikládá veliký význam, protože charakterizuje stupeň nebezpečí výbušných prachů ve 

výrobních procesech. Tabulka 3 uvádí dolní meze výbušnosti některých prachů. [2]    

Název prachu 
Výtěžek 

frakce do 
70µm v %hm 

Vlhkost 
v % hm 

Obsah popela v 
% hm 

Dolní mez 
výbušnosti v g.m-3 

Moučný prach 32,0 9,3 2,6 30,2 

Senný prach 17,0 8,2 33,0 55,4 

Rašelinový prach 65,0 16,5 7,8 17,6 
Uhelný prach 57,0 7,8 32,4 114,0 
Ebonitový prach 80,0 - - 7,6 

Tabulka 3 - Dolní meze výbušnosti prachů. [2] 

Koncentrace prachu, která odpovídá dolní mezi výbušnosti, je zpravidla tak vysoká, že 

znemožňuje vidět předměty na vzdálenost 3 až 4 metrů. S takovými koncentracemi se 
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setkáváme uvnitř strojů a aparátů a v jejich bezprostřední blízkosti. V provozních místnostech 

je obvykle koncentrace prachu podstatně menší, než je dolní mez výbušnosti. Pokud jde o 

horní meze výbušnosti prachu, ty jsou natolik vysoké, že ve většině případů jsou prakticky 

nedosažitelné. Tak např. horní mez výbušnosti cukrového prachu odpovídá koncentraci 

13 500 g. m-3, u rašelinového prachu je to koncentrace 2 200 g. m-3. Horní mez výbušnosti se 

z bezpečnostního hlediska nepoužívá. Nemůže být uvažována z důvodu vysoké koncentrace 

prachu (2 až 6 kg/m3 ) a nespolehlivostí udržení této koncentrace z důvodu sedimentace. [2]    

Schopnost prachu vzněcovat se závisí často na povaze zdroje vznícení, zejména na 

jeho teplotě a styčné ploše s prachem. Když se při stanovení dolní meze výbušnosti prachu 

používají různé zdroje vznícení, potom každému z nich odpovídá jiná hodnota dolní meze 

výbušnosti. Nejnižší hodnotu meze výbušnosti dostaneme při zdroji, který má největší povrch 

a největší teplotu. V tabulce 4 jsou koncentrace dolní meze výbušnosti získané při vznícení 

prachu různými zdroji. [2]    

Druh prachu Koncentrace prachu v g.m3 

Rozžhavené těleso 
1200°C 

Elektrický oblouk 
33V, 5A 

Jiskra indukční cívky 
6,5V, 3A 

Škrob 7,0 10,3 13,7 

Cukr 10,3 17,2 34,4 

Hliník 7,0 7,0 13,7 

Tabulka 4 - Dolní meze výbušnosti prachů v závislosti na zdroji vznícení. [2] 

Vlhkost prachu a vzduchu jsou další veličiny, které ovlivňují výbušnost prachu. 

Vlhkost obsažená v prachu ztěžuje jeho vznícení a šíření plamene. Vysvětluje se to tím, že při 

zahřívání prachu se spotřebuje velké množství tepla na vypařování vody. Výzkumy ukazují, 

že obsah 1-3% vlhkosti nemá vliv na výbušnost černého prachu. Zvyšování vlhkosti vzduchu 

se obvykle zmenšuje intenzita výbuchu prachů. Vysvětluje se to zmenšováním parciálních 

tlaků kyslíku ve směsi a spotřebou tepla na vypařování vlhkosti pohlcené prachem. Podstatný 

vliv na výbušnost prachu má i obsah popela. Prach z černého uhlí s obsahem prchavých látek 

do 40% při obsahu popela od 15 do 30% vybuchuje obtížně. Výbušnost uhelných prachů se 

snižuje přidáváním inertního břidličného prachu. [2]    
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5.6 Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů 

Kritické stavy nebezpečí nevznikají obyčejně za normálního provozu, nýbrž obzvláště 

při najíždění technologie, odstavování zařízení z provozu, výpadcích zařízení z provozu, 

čištění zařízení apod. Tak může docházet k požáru nebo explozi při mletí, sušení, mechanické, 

pneumatické přepravě, skladování, odprašování uhlí, dřeva, mouky, cukru, mléka, umělých 

hmot nebo kovových prachů. Podmínky pro tvorbu nebezpečí jsou tady proti případům plynů 

a par o to větší, že je zde trvale v kontaktu hořlavina ve formě prachu a okysličovadlo ve 

formě vzduchu. Při tom ve velké většině případů se vyskytují tyto složky v optimálních 

poměrech. Další rozdíl stavů, který se zde objevuje a který u plynu a par není znám, je 

přítomnost tzv. sedimentovaného prachu a přítomnost rozvířeného prachu. Sedimentovaný 

prach se může vznítit v zásadě při nízkotepelné karbonizaci, žhnutí nebo hoření. Rozvířený 

prach může oproti tomu při odpovídající koncentraci reagovat formou explozního hoření, 

které, jsou-li k tomu podmínky, může přecházet v detonaci. Sedimentovaný prach představuje 

latentní nebezpečí exploze již při vrstvě silné 1 mm. Takováto vrstva bývá již dostatečná, aby 

při náhlém rozvíření a přítomnosti iniciačního zdroje došlo k explozi. [2]    

V uzavřeném prostoru (zařízení) je nutno nezávisle na velikosti prostoru považovat za 

nebezpečné množství již 10 litrů výbušné směsi. V prostorách menších než 100 m3 se za 

nebezpečné množství považuje množství výbušné směsi tvořící desítitisícinu objemu prostoru 

(jen několik litrů). Přitom se za prostor s nebezpečím výbuchu nepovažuje celý prostor, ale 

jenom ta část prostoru, kde se může vyskytnout výbušná směs. [5]    

5.7 Důležité vlivy na výbuchové parametry prachů 

Průběh výbuchu, jeho parametry a tím i účinky zásadním způsobem ovlivňují různé vlivy. 

5.7.1  Vliv velikosti částic 
Jemnější prachy reagují prudčeji než prachy hrubé, přičemž se velikost zrna výrazněji 

projevuje na změně prudkosti výbuchu než na výbuchovém tlaku. S rostoucí velikosti částic, 

tj. s klesající velikosti měrného povrchu, se maximální výbuchové parametry snižují, 

viz. obrázek 7. Při střední velikosti částic větších než 0,4 mm nelze již většinu prachů 

standardní energii iniciovat. Stačí však přídavek 5–10 hmot. % jemných podílů prachu o 

střední velikosti zrna cca 0,04 mm a směs je opět výbušná. Přitom si je nutno uvědomit, že při 

manipulaci s prachem vznikají otěrem z větších částic částice menší. [7]    
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Obrázek 7 - Vliv velikosti částic na maximální výbuchové parametry. [7]    

5.7.2 Vliv velikosti objemu 
Experimentální zkoumání velkého počtu hořlavých prachů ukazuje, že pro objemy 

větší než 0,04 m3 platí také pro prachové výbušné soubory „kubický zákon“. Je tady možno 

na základě výsledků měření v malé nádobě pomocí daného vztahu odhadnout prudkost 

výbuchu ve velké nádobě. [2]    

5.7.3 Vliv počátečního tlaku 
U hořlavých prachů se s rostoucím tlakem zvyšuje optimální koncentrace. Většímu 

množství vzdušného kyslíku ve zkomprimované atmosféře je nutno pro dosažení optimální 

koncentrace přidat větší podíl prachu. [5]     

5.7.4 Vliv iniciační energie 
Maximální výbuchový tlak je jen málo ovlivněn druhem zápalného zdroje. Jinak je 

tomu u prudkosti výbuchu a tedy hodnoty KSt, kde je zřejmé, že přechodem do silného 

pyrotechnického zdroje (10 KJ) k jiskřišti (10 J) klesají velmi významně hodnoty KSt. Pomalu 

reagující prachy jsou přitom silněji ovlivněny než reaktivní prachy. Jako např. u 

pigmentového prachu, použití malé iniciační energie např. 10 J (jak je obvyklé u 

plynovzduchových směsí by mohlo mít za následek, že bychom takovýto prach považovali za 

nevýbušný. Silné iniciační energie jsou tedy při zkoušení prachů nutné, abychom jednoznačně 

poznali jejich výbušné vlastnosti. [2]    
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5.8 Technicko-bezpečnostní parametry výbušných prachů 

Technicko-bezpečnostní parametry vyjadřují vznětlivost a výbušnost hořlavých látek, 

tyto hodnoty jsou potřebné pro stanovení nebezpečí požáru a výbuchu. 

5.8.1 Maximální výbuchový tlak 
udává maximální tlak, který se vyvine v uzavřené nádobě během výbuchu výbušné 

atmosféry o optimální koncentraci za určených podmínek testu. [3]    

5.8.2 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 
je maximální hodnota nárůstu tlaku za časovou jednotku během výbuchu všech 

výbušných atmosfér v mezích výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za specifických 

podmínek testu. Je-li měření prováděno v nádobě 1 m3, pak je tato veličina nazývána kubická 

konstanta KSt. Tato veličina je mírou výkonu (destrukčních účinků) výbuchu a je používána 

při návrhu konstrukčních protivýbuchových opatření. Maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku charakterizuje maximální výkon dané výbušné směsi. Její závislost na 

objemu vyjadřuje kubický zákon. U podlouhlých nádob a u potrubí kubický zákon neplatí. 

S rostoucí délkou nádoby a potrubí se zvyšuje maximální výbuchové parametry a projevuje se 

směrový účinek výbuchového tlaku. [3]    

5.8.3 Dolní mez výbušnosti 
Viz. kapitola 5.5 hranice výbušnosti. 

5.8.4 Minimální inicia ční energie 
Minimální iniciační energie Emin je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je schopna 

zapálit nejsnadněji iniciovatelnou směs hořlavé látky (plyn, pára, prach) ve směsi s oxidačním 

prostředkem. Pro prachy se stanovuje pro celou řadu koncentrací prachu ve vzduchu. 

S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemž se zejména horní mez 

posouvá k vyšším hodnotám. Znalost hodnot této veličiny je důležitá pro posuzování 

potenciálního nebezpečí iniciace hořlavých plynných směsí elektrostatickými a indukovanými 

výboji. [3]    
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5.8.5 Teplota vzplanutí, vznícení a žhnutí usazeného prachu  

• Teplota vzplanutí usazeného prachu je definována jako nejnižší teplota prostředí, při 

které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů 

rozkladu. Tato hodnota umožňuje určit nejnižší teplotu horkého povrchu, při kterém 

dojde přiblížením např. plamene k povrchu prachu k jeho vzplanutí. [3]    

• Teplota vznícení usazeného prachu je definována jako nejnižší teplota prostředí, při 

které dojde k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez 

přítomnosti vnějšího zápalného zdroje. Tato hodnota umožňuje posoudit možnost 

vznícení prachovzdušné směsi od horkých povrchů. Tato hodnota je využívána pro 

stanovení teplotní třídy pro nevýbušná elektrická zařízení. [3]    

• Teplota žhnutí usazeného prachu je definována jako nejnižší teplota prostředí, při 

které dojde k trvalému žhnutí prachu. Tato hodnota umožňuje určit nejnižší teplotu 

horkého povrchu, při kterém dojde k trvalému žhnutí prachu a tím i ke vzniku 

iniciačního zdroje případné prachovzdušné směsi. Tato hodnota rovněž umožňuje 

porovnání s teplotní třídou zařízení v nevýbušném provedení do prostředí s 

nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. [3]    

5.8.6 Mezní koncentrac e kyslíku 
Limitní obsah kyslíku je nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavina–kyslík–inert, 

při které ještě nedochází k hoření nebo explozi. Znalost tohoto parametru má velký význam 

pro ochranu zařízení, technologie před nebezpečím výbuchu pomocí inertního plynu (N2, 

CO2, atd.). U většiny organických látek se limitní obsah kyslíku pohybuje kolem 10 až 12 %, 

tzn. při inertizaci např. sil s hořlavým prachem je nutno udržovat hodnotu kyslíku pod touto 

hranicí. [3]    
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6. Autokláv VA250 

Maximální výbuchové parametry jsou jedním z důležitých technicko-bezpečnostních 

parametrů při hodnocení vlastností hořlavých látek. 

  

Obrázek 8 - Výbuchový autokláv 

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství byl v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých 

škol č. 427/2007 sestrojen výbuchový autokláv VA-250 (viz. obrázek 8), na němž lze v 

laboratorních podmínkách Fakulty bezpečnostního inženýrství stanovovat maximální 

výbuchové parametry hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, hořlavých prachů a jejich 

kombinací. [12]    

K měření těchto parametrů je zapotřebí bezpečné zkušební zařízení (čímž je 

výbuchová komora), ovládací zařízení a elektrické a digitální prostředky, které jako celek 
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zajistí měření a vyhodnocení zkoušeného vzorku. Celkový systém a znázornění jednotlivých 

zařízení je zobrazen schematicky na obrázku 9. 

 
Obrázek 9 - Měřící soustava 

 

6.1 Popis měřící soustavy 

6.1.1 Počítač na zpracování dat 
Počítač slouží k vyhodnocení a zpracování dat. Disponuje propracovaným programem 

Kistler, který je schopen přijmout až 80 hodnot za vteřinu a vytvořit výstup v podobě grafu, 

ze kterého lze vyhodnotit zvolený postup měření, nastavené hodnoty, vlastnosti měřeného 

vzorku a jeho chování za daných podmínek.  

6.1.2 Převodník 
Aby mohl počítač vyhodnocovat hodnoty ze snímačů a čidel, slouží k převedení 

signálu z těchto prvků – převodník signálu nebo také derivační člen, kde ze snímačů a čidel 

přichází signál v elektrických veličinách (jako je napětí, proud atd.). Pomocí tohoto 

převodníku dochází k převedení takového signálu na digitální, se kterým je již jednotka 

počítače schopna pracovat.  

6.1.3 Ovládací panel autoklávu 
Výbuchový autokláv a jeho součásti jsou ovládány přes ovládací panel (nazval bych 

ho jakýmsi mozkem VA-250), který určuje, jaká část bude v danou chvíli pracovat. Na 

obrázku 10 je zobrazen ovládací panel výbuchového autoklávu. 
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Obrázek 10 - Ovládací panel VA - 250 

Uvnitř ovládacího panelu je vlastní rozvaděč s jistícími prvky pro případ zkratu nebo 

nějaké poruchy na elektrickém vedení, které propojuje ovládací panel a autokláv. Jak již jsem 

zmínil, lze na panelu nastavit a ovládat celý průběh zkoušky. Podíváme-li se na obrázek 10, 

můžeme určit, co vše lze ovlivňovat a nastavovat.  

V pravé části panelu jsou tlačítka a vypínače ovládající rozviřování a iniciaci. Obě dvě 

funkce jsou jištěny klíčky, které se po otočení aktivují a rozsvítí v horní části kontrolky 

PŘIPRAVENO. U rozviřování lze pomocí tlačítka NATLAKOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU nastavit 

velikost tlaku, kterou se rozvíří množství měřeného vzorku v zásobníku. Tlačítkem START 

ROZVÍŘENÍ se otevře rychlootevírací pneumatický ventil a dojde k rozvíření měřeného 

vzorku ve výbuchové komoře. Vypínačem, který má titulek S INICIACÍ, si vybereme, zda 

rozvíření proběhne s iniciací nebo bez iniciace.  
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Iniciaci si mužem navolit ze dvou typů pomocí přepínače NAPĚTÍ a to iniciace 

malým napětím MN anebo iniciace vysokým napětím VN. Iniciace malým napětím spočívá v 

přivedení napětí řádově v desítkách volt na kontakty umístěné uprostřed komory, na jejichž 

konci je přišroubován mžikový elektrický palník, který se při přivedení napětí odpálí a 

iniciuje rozvířený prach nebo jiný měřený vzorek. Iniciace vysokým napětím aktivuje do 

činnosti vysokonapěťový iniciační zdroj, ten je schopen vytvořit vysoké napětí v řádech tisíců 

voltů, které se vybíjí v podobě jiskry mezi elektrodami umístněnými ve spodní polokouli 

výbuchového autoklávu. Vysokonapěťoví zdroj je zobrazen na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 - Vysokonapěťoví zdroj 

V levé části panelu se nachází ovládání hlavních částí (polokoulí) výbuchové komory. 

Toto ovládání je jištěno klíčkem s názvem ZÁMEK ZDVIHU. Při otočení klíčku do polohy I 

se aktivují tlačítka ZAVŘÍT a OTEVŘÍT. Ty ovládají pomocí hydrauliky horní polokouli 

výbuchové komory a tzv. uzavírací kameny (zámky). Obě dvě polokoule jsou vyhřívané 

topnými tyčemi a každá z nich je ovládaná vypínači v levé horní části panelu s názvy OTOP 

HORNÍ POLOKOULE a OTOP DOLNÍ POLOKOULE, viz obrázek 10. 

Střední část panelu můžeme nazvat částí pro nastavení a měření plynných a kapalných 

vzorků. Lze použít dva druhy plynů, které pomocí vypínačů PLYN 1 a PLYN 2 vpustíme 

automaticky nebo ručně do prostoru výbuchové komory. Plyny se mohou pouštět nezávisle 

jeden na druhém a nebo oba současně. Jsou přivedeny potrubím pod prostor vrtule míchadla, 

které při zapnutí plyny rozvíří. 

Ve výbuchové komoře je ve spodní části polokoule umístěn hliníkový válec, který má 

v sobě topnou spirálu (můžeme ho přirovnat k elektrické plotýnce). Na něj se umisťují 

v kovových nádobách kapalné látky, které se zahříváním vypařují a vytváří tak výbušnou 

atmosféru. Ovládání tohoto zařízení se provádí vypínačem s názvem TOPNÉ HNÍZDO.  
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Aby se ve výbuchové komoře mohl rozviřovat měřený vzorek, jako je např. výbušný 

prach turbulentně, a vytvářet tak turbulentní směs. Máme k dispozici mechanický větrák ve 

spodní části polokoule ovládaný elektrickým motorem. Ten lze pomocí přepínače 

MÍCHADLO spustit automaticky, anebo přímo.  

Při uzavření výbuchového autoklávu je uvnitř této komory atmosférický tlak. Jelikož 

pomocí tohoto zařízení zjišťujeme výbuchové vlastnosti měřených vzorků, jejichž výsledky 

jsou stěžejními pro určení bezpečnostních parametrů, které lze využít v praxi a na navrhování 

bezpečnostních opatření. Je nutné ověřit chování jednotlivých vzorků za různých podmínek. 

Na autoklávu je umístněna tzv. vývěva, ta má za úkol při uzavřené komoře odsát vzduch a 

snížit tak tlak. Vzniká tedy prostředí s podtlakem, ve kterém můžeme pozorovat chování 

měřených vzorků. Toto zařízení spouštíme přepínačem s názvem VÝVĚVA a to buď 

automaticky, nebo ručně.  

Dojde-li při měření k výbuchu nebo jiným způsobem vzroste tlak v komoře nad 

hodnotu 1050 KPa, dojde z bezpečnostních důvodů k zablokování zámků komory a nelze ji 

otevřít. Když tlak klesne pod hodnotu 1050 KPa, zámky se odblokují a komoru můžeme 

bezpečně otevřít. Aby se urychlil pokles tlaku v komoře, můžeme použít vypínač s názvem 

VYROVNÁNÍ TLAKŮ, který po cca 10 vteřinách pomocí elektromagnetického ventilu 

otevře vývodní potrubí a přes redukční ventil se začne snižovat tlak.  

To byly tedy popsány funkce jednotlivých ovládacích prvků na ovládacím pultu. Jeho 

součástí je čelní panel, viz. obrázek 12, ve kterém jsou umístěny digitální informativní měřicí 

přístroje HT 60B a nastavovací prvky. V levé části jsou 4 digitální teploměry stejného typu s 

možností regulace teploty a to pro měření a nastavení teploty: 

• Horní polokoule 

• Dolní polokoule 

• Topného hnízda 

• Teploty v kouli 

Stejný typ digitálního měřidla je použit pro měření absolutního (parciálního) tlaku 

v kouli umístěného uprostřed panelu, který při rozdílném tlaku blokuje otevření komory. 

V pravé části je digitální přístroj značky TECO, na kterém nastavujeme a měříme otáčky 

míchadla. Dva poslední přístroje slouží k nastavení doby měření a zpoždění iniciace.  
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Obrázek 12 - Čelní panel ovládacího pultu 

Ovládací prvky zařízení jsou soustředěny na vodorovné ploše pultu a jejich funkce 

jsou v jednotlivých režimech vzájemně blokovány. Toto umožňuje bezpečný provoz zařízení 

s vyloučením nežádoucí manipulace. Všechny ovládací prvky a měřené údaje ovládacího 

pultu jsou vypsané v příloze č. 1. 

6.2 Výbuchový autokláv 

Jedná se o zařízení, jehož součástí jsou výše zmiňované ocelové polokoule, které tvoří 

výbuchový prostor o objemu 250 l. Základem pro konstrukci VA-250 je ČSN ISO 6184, 

Systém ochrany proti výbuchu. Určování výbuchových veličin směsí palivo/vzduch. 

Na obrázku 13 je blokové schéma s popisem zařízení pro zjišťování maximálních 

výbuchových parametrů látek. 
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Obrázek 13 - Blokové schéma Výbuchového autoklávu VA-250 

Popis zařízení: 
1. Horní polokoule 
2. Dolní polokoule 
3. Spodní rámová konstrukce 
4. Pohyblivá rámová konstrukce 
5. Hydraulický píst na otvírání komory 
6. Uzavírací kameny – 12Ks. (zámky) 
7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny 
8. Hydraulická jednotka 
9. Motor hydraulické jednotky 

10. Tlakové čidlo 
11. Kontakty pro iniciaci palníku 
12. Elektrody vysokého napětí 
13. Vyjímatelná topná plotýnka 
14. Pneumatický ventil vývěvy 
15. Krycí síto 
16. Míchadlo 
17. Nastavitelný rozviřovací kužel 
18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

19. Zásobník rozviřovaného vzorku 
20. Manometr 
21. Elektromagnetický ventil 
22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 
23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 
24. Elektromagnetický ventil odtlakování 
25. Elektronika autoklávu 
26. Motor vývěvy 
27. Převodník elektrického signálu
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Toto zařízení by mělo sloužit k měření výbuchových charakteristik látek, kterými jsou: 

• maximální výbuchový tlak pmax 

• maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

• kubická konstanta KG (páry kapalin a plyny) resp. KSt (prachy) 

Výše zmíněné vlastnosti jsou charakteristiky látek (plynů, kapalin a prachů) potřebné při 

hodnocení nebezpečí a následné tvorbě preventivních opatření v praxi. 

6.2.1 Popis 
Výbuchová komora je nádoba z nerezové oceli kulového tvaru o objemu 0,25m3. 

Skládá se ze dvou symetrických polokoulí. Celé zařízení je rámové konstrukce, vlastní 

komora je ve střední části rámu, kdy spodní polokoule je připevněna na pevno k nosné 

konstrukci. Horní polokoule je připevněna k pohyblivému rámu, který umožňuje zavírání a 

otevírání výbuchové komory. Těsnost mezi uzavřenými částmi je zajištěna těsněním 

umístěným v drážce horní polokoule. Na spodní polokouli jsou rozmístěny čepy, které při 

uzavření zapadají do děr v horní polokouli a zajišťují tak správné sesazení obou částí. 

Mechanika autoklávu je zajištěna hydraulikou. Hydraulický systém se skládá 

z čerpadla, elektrického ovládání hydrauliky, z 13 hydraulických pístů a propojovacích hadic. 

Otevírání komory je zajištěno jednočinným hydraulickým válcem po odsunutí uzavíracích 

kamenů. Horní polovina komory je v otevřené poloze zajištěna proti zpětnému uzavření 

samojistícím zařízením. V uzavřené poloze jsou obě poloviny komory proti oddálení při 

výbuchu blokovány hydraulicky ovládanými samosvornými kameny. Proces zavření nebo 

otevření komory je automatizován a je možné jej kdykoli přerušit.  

Ve spodní části rámu je umístěna vývěva, pneumatické ventily, rozviřovací zařízení, 

hydraulická jednotka a pomocné prvky elektroinstalace. Vlastní zkušební komora je 

temperovatelná. Temperování každé poloviny komory je provedeno topnými tyčemi 

v prostoru mezi pláštěm a izolací. Regulaci teplot zajišťují regulátory HT 60B.  

Uvnitř komory je instalována vyjímatelná topná plotýnka sloužící k odparu zkoušené 

kapaliny. Tato plotýnka je napájena 24V AC, teplota je snímána termočlánkem a regulována 

regulátorem HT60B.  

Do vnitřního prostoru komory jsou též zavedeny přívody malého napětí pro iniciaci 

palníkem a tři elektrody vysokého napětí pro iniciaci výbojem. Dále jsou do komory 
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přivedeny dva nezávislé vstupy plynů, pneumatický ventil vývěvy, mechanické rozvíření a 

elektroventil odtlakování před otevřením komory. Výbuchový tlak v kouli je snímán 

snímačem dynamických tlaků Kistler, který je propojený s počítačem. Vnitřek komory je 

zobrazen na obrázku 14. 

K synchronizaci počátku měření s okamžikem iniciace je do klávesnice PC zaveden 

signál ze startovacího tlačítka iniciace. Parciální tlak plynů je snímán tlakoměrem BD sensors 

a zobrazen na ovládacím panelu. Uvnitř komory je možno zajistit intenzivní proudění pomocí 

ventilátoru s měnitelnými otáčkami. Nádoba je dimenzována na vnitřní přetlak 2 MPa. Další 

technické specifikace jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 

Obrázek 14 - Vnitřní část komory 
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7. Rozviřování  

Pevné částečky se vlivem gravitace, nebo při proudění i vlivem odstředivých sil, 

oddělují ze systému a disperzní soustava pak není homogenní. Tato skutečnost se projevuje i 

při experimentálním stanovení výbuchových parametrů, a proto příprava homogenní disperze 

ve zkušebních přístrojích není jednoduchá. Je třeba docílit rovnoměrného rozptýlení 

prachových částic a iniciaci systému volit při co nejmenší turbulenci. Proto musí být 

optimální způsob rozviřování a optimální doba zpoždění iniciace po rozvíření pro každý 

přístroj předem experimentálně stanovena. [12] 

7.1 Postup a způsob řešení  

Na základě zpracovaných technických podkladů a dostupných informací o obdobných 

zařízeních, které jsou již v provozu v České republice nebo ve světě, byl vytvořen návrh 

přístroje, který byl nazván „Výbuchový autokláv VA-250“. Tento návrh byl následně zadán 

ke konstrukci odborné firmě CLASIC CZ spol. s r.o., která se zabývá výrobou laboratorních 

přístrojů a byla vítězem výběrového řízení. Výbuchový prostor, který tvoří ocelové polokoule, 

byly dodány VŠB – TU Ostrava, dále pak byly firmě dodány další potřebné informace a 

podklady pro konstrukci zařízení. Stěžejním úkolem bylo k ocelovým polokoulím dobudovat 

následující části zařízení: [12]    

• vakuová část - vývěva, ventily, měření vakua 

• zdvihací hydraulická část - čerpací hydraulická jednotka, soustava ventilů, válců a 

ovládání 

• vzduchová část – kompresor, ventily + rozviřovače a měření tlaku 

• plnění plyny - systém ventilů, průtokoměrů a zásobníků 

• elektronická a řídící část - snímače, ovládací pult, vizualizace, Software 

Výše zmíněné části se podařilo úspěšně namontovat, odzkoušet a přístroj mohl být 

odeslán VŠB – TU v Ostravě. Nedílnou součástí přístroje je i rozviřovací systém. Po 

odzkoušení, menších úprav s netěsností a uspořádáním vedení byl rozviřovací systém plně 

funkční. Nastala nutnost vyřešit poslední problém. Najít správný kužel pro rozviřování a 

nastavit ho do správné polohy, aby došlo k optimálnímu rozvíření ve výbuchové komoře. Pro 

řešení tohoto problému bylo firmou CLASIC poskytnuto několik druhů rozviřovacích kuželů 

s různými úhly a tvary. VŠB – TUO si měla kužele odzkoušet a vybrat si, který z kuželů bude 
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nejvíce vyhovovat jejím požadavkům pro měření parametrů ve VA – 250. A právě toto 

odzkoušení a nastavení je jeden z úkolů v této diplomové práci. 

7.2 Rozviřovací mechanismus 

Skládá se ze zásobníku na prach, manometru, připojovacích měděných trubek, 

elektromagnetických a pneumatických ventilů a rozviřovacího kužele. Měřený vzorek se 

nasype do zásobníku po odejmutí horní části, která je zajištěna 6x maticí průměru 8mm. 

Horní část se umístí zpět a matice se dotáhnou. Mezi přírubami těchto dvou částí je gumové 

těsnění.  

Do zásobníku vedou do jeho horní části dva otvory. Jeden otvor je vstup vzduchu pro 

natlakování zásobníku. Je označen hodnotou max. 20 bar a jeho otvírání a zavírání je 

ovládáno elektromagnetickým ventilem. Druhý otvor má dvě funkce. Na jeho výstupu je 

namontován manuálně ovládaný vzduchový ventil a manometr. Manometr nám měří tlak, 

který se nachází v zásobníku a kterým bude rozvířen měřený vzorek. Vzduchový ventil slouží 

k odpuštění a tím ke snížení tlaku v zásobníku. Při natlakování zásobníku a spuštění 

rozviřování se nemusí všechen tlak uvolnit do komory. To může být způsobeno nastavením 

krátké doby rozviřování, proto před odmontováním víka zásobníku je z bezpečnostních 

důvodů nutné otevřít ventil a snížit tak tlak v zásobníku. Je samozřejmostí, že se dá využít pro 

úpravu tlaku na správnou hodnotu, nastavíme-li vyšší hodnotu tlaku než jsme chtěli. 

Zásobník se směrem dolů zužuje. V dolní části je výstup, přes který je prach vytlačen 

ze zásobníku. Tento výstup ústí do prostoru s rychlo otevíracím ventilem pomocí nerezového 

potrubí. Rychlo otevírací ventil je ovládán pneumaticky a je zespodu připojen ke zkušební 

komoře. Ventil je znázorněn na obrázku 15. 
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Obrázek 15 - Rychlo otevírací ventil 

Dojde-li k otevření ventilu, začne měřený vzorek pod tlakem (nastaveným) proudit 

otvorem ve spodní části polokoule. Nad tímto otvorem je umístěn kužel upevněný v kovové 

kostře zhotovené z kulatiny s možností nastavení vzdálenosti kužele od tohoto otvoru. 

Měřený vzorek se vlivem tlaku, kterým je hnán do komory rozptýlí o tento kužel a dojde 

k silnému rozvíření vzorku v komoře. Rozviřovací kužel je znázorněn na obrázku 16. 

 

Obrázek 16 - Rorviřovací systém 
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Dobu otevření rozšiřovacího ventilu a tím i dobu rozviřování je možno nastavit 

v rozmezí 0 – 1s, čas rozviřování je řízen časovým relé.  

Podle normy ČSN EN 14034 - 2 Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku rozvířeného prachu platí, že pro správné natlakování nesmí objem prachu 

překročit ¾ objemu zásobníku. Pokud toho nelze dosáhnout musí být paralelně použity dva 

rozviřovací systémy. 

7.3 Pneumatický obvod 

Základní části tohoto obvodu jsou kompresor, zásobník rozviřovacího vzduchu, 

manometr a elektropneumatické ventily. Tlakový vzduch pro rozviřování a ovládání 

jednotlivých prvků je odebírán z rozvedené potrubní instalace. Rozvod vzduchu je zřízen 

v celé budově, kde je do soustavy dodáván tlak kompresorem, max. 8 bar. Autokláv je 

připojen tlakovou hadicí na přípojku s uzavíratelným ventilem umístěným na stěně ve výšce 

1,5 m. Vzduch pak postupuje přes elektropneumatický ventil do tlakové nádoby. Pneumatický 

obvod je základní částí sloužící k rozprášení prachu.  

7.4 Rozviřovací systém 

Jde o jednoduchou konstrukci složenou z kužele rozptylující prach a kovové 

obdélníkové kostry, která v ose kratší strany má na jedné straně navařenou matku a na druhé 

šroubení. Sestava rozšiřovacího systému je uvedena na obrázku 16. Šroubení je ve své 

podélné ose provrtáno na otvor průměru 15 mm. Celá konstrukce se našroubuje do spodní 

polokoule, viz. příloha č. 2. Toto šroubení má také fixační funkci, protože celé těleso 

rozviřovače se přidržuje u dna výbuchové komory. 

 Rozviřovací kužel má ve své ose navařen asi 20 cm dlouhý šroub, který má na konci 

drážku určenou pro šroubovák. Při nastavování kužele se vloží šroubovák do drážky a 

otáčením se mění vzdálenost kužele od otvoru a tím i vlastnosti rozviřování. Po nastavení 

kuželu utáhneme druhou matku, která slouží jako kontra matka, aby nedocházelo 

k nežádoucímu pootáčení atp. 

Úkolem nastavování kužele je, aby došlo k dobrému rozvíření disperzní směsi (tak aby 

skutečné koncentrace v komoře se blížily = teoretické koncentraci), a aby danou výbuchovou 

komoru vyplňovala ve všech místech. 
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7.5 Rozviřovací kužele 

Firmou Clasic byly tedy vyrobeny kužele o různých úhlech, které se měly vyzkoušet a 

vybrat ten, který nejlépe rozviřuje. Zkoušky kuželů se prováděly pouze vizuálně. Na obrázku 

17 je zobrazen kužel, který má malý úhel. 

 
Obrázek 17 - Kužel s malým úhlem 

 Při takovémto úhlu nemá prach příliš velký odpor a jeho větší část se jen sveze po 

stranách kuželu. A téměř celá část vzorku je vyfouknutá do horní části výbuchové komory, 

kde se odráží a padá zpět dolů. Nedochází tedy skoro vůbec k rozvíření, které by se 

přibližovalo k teoretickému homogennímu rozvíření. Při změně vzdálenosti kuželu se 

podařilo částečné rozvíření, ale pouze v horní části polokoule. U některých variant nastavení 

vytvářel prach v horní polokouli prstencové tvary. Z toho plyne, že nelze kužele s malými 

úhly použít, protože nedochází k dostatečnému rozvíření a prach zůstává pohromadě. 

Jako další varianta se zvolil kužel s velkým úhlem. Jednoduchý nákres je zobrazen na 

obrázku 18. Teoreticky se předpokládalo, že zvětšením úhlu bude klást mnohem větší odpor. 

Prach se tedy prudce roztříští a dojde k rozvíření do celé komory.  
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Obrázek 18 - Kužel s velkým úhlem 

Při pokusu u kuželu s velkým úhlem se většina prachu odrazila od kuželu a skončila 

ve spodní části polokoule. Do horní polokoule se nedostalo skoro nic. Při změně vzdálenosti 

se podařilo prach dostat částečně do horní polokoule, ale bohužel větší část prachu zůstávala 

stále ve spodní části. Tedy velký úhel na kuželu byl také zamítnut.  

Zkoušely se různé varianty úhlů a nastavení, bohužel to nebylo stále to správné 

rozvíření, které by se dalo uznat za vyhovující. Zkusily se tedy spojit předchozí dvě varianty 

do jedné. Vyrobil se kužel, který měl velký úhel a přecházel na malý. Tento kužel je 

schematicky znázorněn na obrázku 19. 

 
Obrázek 19 - Optimální varianta kuželu 
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Využitím této kombinace došlo k tomu, že se vzorek prachu stejnoměrně rozptýlil. 

Spodní část kuželu, to je s větším úhlem, odráží a rozptyluje prach do spodní části polokoule. 

Jeho druhá část, to je menší úhel, rozptyluje prach do horní části polokoule. V celkové 

kombinaci se dosahuje požadovaného rozvíření. 

Už při první zkoušce bylo zřejmé, že je to na dobré cestě a že se podařilo vyrobit 

správný kužel. Všechny kužele, které byly vyrobeny na odzkoušení, byly z nekvalitního 

materiálu. Je zřejmé, že by bylo zbytečné vytvářet kužele z kvalitních a drahých materiálu a ty 

které nevyhoví pak vyhodit. Když se tedy přišlo na správný tvar kužele, vyrobil se 

z kvalitního materiálu, aby se neopotřebovával a při výbuchu nedocházelo k nějakým 

deformacím, které by mohli negativně ovlivňovat další pokusy. Kužel byl dodán 

v nenamontovaném stavu a bylo třeba jej upevnit a pomocí zkoušek přesně nastavit.  
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8. Nastavení a průběh zkoušky 

U staršího typu autoklávu VA-250, kterým disponuje zkušební laboratoř Radvanice a 

jiná další zkušební zařízení mají ve své konstrukci umístěn otvor s protivýbuchovým sklem a 

tudíž možnost pozorování rozviřování měřeného vzorku za různých podmínek. Lze tedy 

pozorovat rozviřování kvalitní digitální kamerou a provést tak jeho detailní rozbor. Bohužel 

VA-250, který vlastní VŠB a na kterém mám najít optimální rozviřování, žádnou možnost 

náhledu do výbuchové komory při rozviřování nemá. Tedy jsem musel rozviřování 

analyzovat jiným způsobem. 

8.1 Zkouška rozviřování při otevřené výbuchové komoře 

Chtěl jsem zjistit, jak bude probíhat rozviřování při otevřené komoře a zda bude toto 

rozvíření dobře viditelné, aby se dalo analyzovat a stanovit tak nějaké nastavení rozšiřovacího 

systému.  

8.1.1 Pracovní postup 
Jelikož má zkouška proběhnout při otevřené komoře, musel jsem, nějakým způsobem 

zajistit, aby se mi prach po rozvíření nerozvířil po celé místnosti a nedostal se tak do citlivé 

elektroniky počítače a dalších elektronických zařízení výbuchového autoklávu. Na obou 

polokoulích je po celém obvodu spousta otvorů, kterými jsem prostrčil drát a vytvořil tak 

mezi oběma polokoulemi jakousi síť. Toto drátěné propletení jsem obalil celé dokola 

mikrotenovou průhlednou fólií – viz. obrázek 20. 

 
Obrázek 20 - Zkouška rozviřování při otevřených komorách 
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Poté jsem nainstaloval digitální kameru tak, aby mi snímala rozviřovací kužel a 

ve fólii jsem vyřízl otvor pro co nejlepší snímání. Na digitální váze jsem navážil 125g hladké 

mouky, nasypal do zásobníku a uzavřel. Jako vzorek jsem zvolil hladkou mouku, protože při 

rozvíření bude na černých stěnách obou polokoulí autoklávu dobře viditelné, jak se prach 

rozviřuje. Pro lepší viditelnost jsem vnitřek komory nasvítil elektrickou lampou.  

Hlavním vypínačem jsem zapnul ovládací pult, pustil vzduch a začal tlakovat 

zásobník. Podle normy ČSN EN 14034-2 jsem zásobník natlakoval na hodnotu 0,5 MPa. Při 

této zkoušce nebylo zapotřebí, aby byla zapnuta iniciace a ani další funkce, byly tedy 

povypínány. Zapnul jsem kameru a po ujištění, že je vše připraveno jsem stiskl START 

ROZVÍŘENÍ. Záznam z kamery je v přiloženém cd a jednotlivé snímky rozvíření jsou 

v příloze č. 3. Po opakovaném zhlédnutí záznamu jsem dospěl k závěru, že tento způsob 

hodnocení kvality rozviřování je nedostačující. Záznam a snímky ukazují, že rozvíření ve 

spodní části polokoule je velice dobré. Bohužel rozvíření na horní polokouli není dobře 

viditelné a ke skutečnosti, že obě komory jsou od sebe vzdáleny lze rozvíření vzorku při 

uzavření komor jen předpokládat.  

Zároveň s kamerou jsem ten stejný pokus snímal z jiného pohledu digitálním 

fotoaparátem. I přes nevelkou kvalitu fotoaparátu se ze záznamu dal vysledovat problém, 

který je způsobem ponecháním elektrické plotýnky ve spodní části polokoule. V příloze č. 4 a 

na videozáznamu umístěném na cd je lehce pozorovatelné, jak elektrická plotýnka zabraňuje 

rozvíření prachu nad její část. Z toho lze vyvodit závěr, že při zkoušení prachu je nutné 

všechna instalovaná zařízení vymontovat, aby nebránily v rozviřování zkoušeného prachu. 

Všechna tyto zařízení se nechají snadno demontovat. Bohužel nastává problém u síta, které 

slouží k zabránění vnikání nečistot do systému vývěvy.  

Ponecháme-li toto síto v komoře, bude nám vzhledem ke své velikosti ovlivňovat 

rozviřování zkoušeného prachu. Demontujeme-li ho, může při zanedbání čištění komory dojít 

k vniknutí nežádoucích částic při odsávání vývěvou a tím poškození zařízení. Navrhuji tedy, 

aby bylo síto do budoucna nahrazeno malým sítkem, které by kopírovalo tvar spodní 

polokoule a tím neomezovalo rozviřování prachu.  
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8.2 Problémy vzniklé před měřením 

Když mi byly vysvětlovány jednotlivé funkce VA-250 a předváděny názorné ukázky, 

objevil se první problém a to při měření tlaku. Počítač přestal úplně komunikovat a bylo nutné 

ho přeinstalovat. Když počítač opět fungoval, byl při pokusu naměřit nějaké hodnoty zjištěn 

další problém, a to někde v komunikaci mezi elektronikou autoklávu a počítačem. Po několika 

testech bylo zjištěno, že nefunguje převodník elektrického signálu z čidla, viz. obrázek 21. 

 

Obrázek 21 - Převodník elektrického signálu 

Byl odeslán výrobci, který nám sdělil, že převodník je spálený. Další postup je nyní 

v řešení. Celý tento postup a čekání na zprovoznění autoklávu trval cca 4 měsíce. Když již 

bylo jasné, že přístroj nebude plně funkční k dokončení mé diplomové práce, začalo se hledat 

jiné řešení.  

8.2.1 Řešení 
Při zkouškách maximálních výbuchových parametrů byl tlak v kouli snímán snímačem 

dynamických tlaků, jehož hodnoty vyhodnocoval a zpracovával počítač. Díky poškození 

převodníku byla tato možnost vyloučena. Při manipulaci a ovládání autoklávu máme 

k dispozici kontrolní displeje na ovládacím panelu. Jedním z těchto přístrojů je digitální 

displej, který zaznamenává absolutní tlak v komoře. Slouží ke snímání parciálních tlaků plynů 

pomocí tlakoměru BD sensors. Tedy, abych určil nastavení rozviřování kužele pro optimální 

rozviřování prachu, mi záznam tlaku společně s digitálním měřením teploty uvnitř komory, 

zobrazovaném taktéž na ovládacím panelu postačoval.  
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8.3 Postup měření 

Nastavíme vzdálenost rozšiřovacího kužele. Do rozviřovacího zásobníku se nasype 

navážka vzorku s přesností 2 g. Nastavíme tlak rozšiřovacího vzduchu, doba rozviřování a 

zpoždění iniciace. Mezi elektrody, umístěné ve středu komory, se upevní iniciace. Autokláv 

se zavře. Na ovládacím pultu se nastaví příslušené parametry.  

Vývěvou se sníží tlak v autoklávu, tak aby jeho hodnota odpovídala tlaku vzduchu, 

který se do autoklávu dostane z natlakovaného zásobníku při rozvíření. Účelem je, aby po 

rozvíření byl v autoklávu atmosférický tlak. 

Tlačítkem START ROZVÍŘENÍ se provede rozvíření vzorku a také dojde automaticky 

k odpálení iniciačního zdroje podle nastaveného zpoždění. V průběhu zkoušky budu 

zaznamenávat hodnoty tlaku a teploty a zapisovat nejvyšší hodnoty do tabulky. Po zkoušce je 

nutné vyrovnat tlak v komoře, poté se otevře a vyčistí od zbytku vzorku. A může proběhnout 

další měření. 

8.3.1 Měření 
Jelikož se jedná o nový přístroj, musel jsem zjistit, než začnu měřit, o kolik je třeba 

snížit tlak v komoře, aby byl po rozvíření roven atmosférickému tlaku. Uzavřel jsem autokláv, 

natlakoval zásobník na 0,5 MPa a snížil tlak v komoře tak, abych získal po rozvíření hodnotu 

kolem 1013 KPa. V tabulce č. 5 jsou zapsány hodnoty jednotlivých pokusů.  

Snížený tlak vývěvou 
[mBar] 

Tlak po rozvíření            
[mBar] 

960 1040 

950 1030 

940 1015 

930 918 

940 1015 

Tabulka 5 - Výsledky měření při snižování tlaku 

Hodnota, na kterou musím snížit tlak, abych dosáhl atmosférického tlaku po rozvíření 

je 940 KPa.  
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Dalším krokem bylo nastavení rozšiřovacího kužele. Nejdříve jsem si musel určit způsob 

měření vzdálenosti. Tento způsob je znázorněn na obrázku 22. 

 
Obrázek 22 - Způsob měření vzdálenosti rozviřovacího kužele 

Vzdálenost je měřena od vrchní hrany kužele po spodní část válcové hlavy 

rozviřovacího šroubení. Po nastavení vzdálenosti našroubujeme celý rozviřovací systém do 

spodní části polokoule. Nastavená vzdálenost a její změny jsou v tabulce č. 6. 

Dále bylo nutné určit množství mouky, které se použije na rozvíření. Jako vzorek jsem 

použil již výše zmíněnou hladkou mouku. Dolní mez výbušnosti mouky je 190 g.m-3. Objem 

autoklávu je 250 l, což je 0,25m3, tj. ¼ z 1 m3. Spodní mez výbušnosti mouky pro VA-250 

získáme, když koncentraci na m3 podělíme ¼, viz. navážka v tabulce č. 6. 
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Iniciační zdroj je tvořen 4 g nitrocelulózy, která je zabalená v papírovém váčku. 

Zapalována je elektrickým mžikovým palníkem. Je zobrazen na obrázku 23. Energie iniciace 

je 34,5 KJ. Iniciační zdroj jsem umístil mezi kontakty ve středu komory. 

 

Obrázek 23 - Iniciační zdroj 

Nyní jsem mohl přejít k samotnému měření. Vzhledem k tomu, že už proběhly nějaké 

zkoušky u výrobce, ponechal jsem nastavené doby zpoždění rozviřování i iniciace. Doba 

rozviřování byla nastavena na hodnotu 0,42 s, že je postačující, jsem si ověřil při pořizování 

videozáznamu rozviřování. Doba zpoždění iniciace je nastavena na 0,45 s, protože po 

nastavení optimálního rozviřování je mým dalším úkolem stanovit optimální hodnotu 

zpoždění iniciace. Hodnotu jsem ponechal.  

Provedl jsem všechny kroky podle postupu měření a stanovil výše zmíněné parametry. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
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Pokus Koncentrace        
[g.m-3] 

Navážka 
[g] 

Doba zpoždění                               
[s] Tlak                                             

[KPa] 
Teplota       

[° C] Výbuch        
Nastavení 

kužele 
[cm] Iniciace Rozvíření 

1 200 50 0,45 0,42 1131 24 N 4 

2 400 100 0,45 0,42 1144 30 N 4 

3 800 200 0,45 0,42 1530 276 P 4 

4 630 160 0,45 0,42 1530 190 P 4 

5 500 125 0,45 0,42 1530 123 P 4 

6 500 125 0,45 0,42 1379 41 P 3,05 

7 500 125 0,45 0,42 1525 68 P 3,3 

8 500 125 0,45 0,42 1530 104 P 3,4 

9 500 125 0,45 0,42 1530 143 P 3,5 

10 500 125 0,45 0,42 1530 184 P 3,6 

11 500 125 0,45 0,42 1530 161 P 3,7 

12 500 125 0,45 0,42 1503 147 P 3,8 

13 500 125 0,45 0,42 1454 135 P 3,9 

14 500 125 0,45 0,42 1530 121 P 4 

Tabulka 6 - Výsledky měření 

U pokusu č. 2 po spuštění rozvíření se na displeji ukazatele tlaku střídavě s měřeným 

tlakem objevovalo chybové hlášení EROR 1. V technické dokumentaci digitálního měřidla 

absolutního tlaku HD80M bylo u této chyby popsáno jako řešení restartování systému 

výrobcem. Ten se musí napojit na elektroniku. Bylo tedy jasné, že tato oprava se taktéž včas 

nestihne, proto jsem udělal další pokus. Zvýšil jsem oproti poslednímu měření dvakrát 

koncentraci, abych měl jistotu, že dojde k výbuchu. Zkouška proběhla s pozitivním 

výsledkem, tlak vzrostl na hodnotu 1530 KPa a teplota dosáhla 276°C. Po dalších zkouškách 

jsem zjistil, že hodnota tlaku při různých koncentracích nepřesáhne hodnotu 1530 KPa. Tedy 

problém digitálního měřidla, že nezobrazí vyšší tlak než 1530 KPa byl pro mne neřešitelný. 

Toto měřidlo jsem využil pouze na snižování tlaku v autoklávu.  

Jedinou jasně vypovídající hodnotou pro mne byla teplota. I přestože nejdůležitější 

měření výbuchových parametrů selhaly, dá se podle teploty nastavit optimální rozviřování 

prachu. Bude-li konstantní koncentrace, tlak rozviřování, doba zpoždění rozvíření a iniciace, 

bude se nám měnit podle nastavení vzdálenosti kužele tlak (nelze použít) a teplota. Tedy čím 

dokonalejší rozvíření směsi bude, tím dojde k dokonalejšímu prohoření a uvolní se nám tak 
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větší teplota. Nastavení vzdálenosti kužele, při kterém je za výše stanovených podmínek 

dosaženo nejvyšší teploty, lze považovat za optimální rozvíření prachu ve výbuchové komoře. 

Z naměřených hodnot vyplívá, že těmto podmínkám nejlépe odpovídá vzdálenost 360 mm.  

Vzhledem k vzniklým problémům a jejich zdlouhavému řešení, které jistě bude ještě 

nějakou dobu trvat, mi neumožnilo dořešit všechny cíle stanovené na začátku této práce. 

Nicméně činnost vyvíjená na úspěšném zpracování projektu bude stále pokračovat, i když tuto 

práci musím s takto neúplným výsledkem vzhledem k termínu odevzdání práce uzavřít.  



- 52 - 

9. Závěr 

Úkolem práce bylo určit optimální rozvíření u vybraných vzorků průmyslových 

prachů, stanovit optimální hodnoty zpoždění iniciace po ukončení rozviřování a vyhodnotit 

měření vybraných vzorků průmyslových prachů. Od samého počátku měření parametrů na 

VA-250 byly zkoušky provázeny jedním problémem za druhým. Nejdříve se musel přehrávat 

celý software počítače. Poté počítač nechtěl komunikovat s převodníkem elektrického signálu 

tlakového čidla. Bylo zjištěno, že je převodník poškozený a byl poslán na reklamaci. 

Výrobcem nebyla reklamace uznána a to z důvodu prošlé reklamační lhůty. Vzhledem 

k tomu, že je převodník nevratně poškozen musí se celý vyměnit. Celá tato časově náročná 

procedura je stále v řešení. Byla tu pořád možnost měřit tlak statistickým čidlem, jehož 

hodnoty jsou zobrazovány na digitálním displeji ovládacího pultu. Po druhém měření začalo 

na displeji problikávat chybové hlášení ERROR 1 a měřený tlak byl měřen pouze do hodnoty 

1530 KPa. Důvod výskytu této chyby není zatím znám.  

Tedy stanovení optimální hodnoty zpoždění iniciace po ukončení rozviřování a 

vyhodnocení měření různých vzorků průmyslových prachů je do odstranění vzniklých závad 

neřešitelné. Podařilo se mi pouze vyřešit nastavení vzdálenosti rozviřovacího kužele, při 

kterém je prach nejlépe rozvířen. Tato vzdálenost o velikosti 360 mm způsobila optimální 

rozvíření prachu a při iniciaci došlo k výbuchu. Vlivem optimálního rozvíření a promísení 

prachu se vzduchem při vzdálenosti kužele 360 mm, byla  naměřena nejvyšší teplota ze všech 

zkoušených nastavení. Bohužel kromě teploty nemám jiné hodnoty, které by tento výsledek 

potvrdily, a proto navrhuji tento výstup ještě ověřit na zcela funkčním autoklávu VA-250. Při 

pokusu o analýzu rozviřování prachu pomocí digitální kamery jsem zjistil, že zařízení 

instalovaná ve spodní části komory, která slouží k měření různých druhů vzorků, silně 

ovlivňují rozviřování prachu. Je tedy nutné před měřením výbuchových charakteristik prachu 

tyto zařízení demontovat. Síto, které zabraňuje poškození vývěvy, je z tohoto důvodu nutné 

ponechat. Vzhledem k jeho rozměrům a vlivu na rozviřování navrhuji toto síto vyměnit za 

menší, které bude kopírovat tvar komory a nebude tak rozviřování ovlivňovat. 
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