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Diplomová práce se zabývá stanovením minimální teploty vznícení prachů v usazeném stavu od 

horkého povrchu. V teoretické části jsou popsány vlastnosti prachů a jejich 

technicko-bezpečnostní parametry, postupy přípravy vzorků pro měření a metody, kterými se 

provádí stanovení minimální teploty vznícení prachů v usazeném stavu. 

Praktická část diplomové práce obsahuje podrobný popis zařízení, na kterém bylo provedeno 

měření minimální teploty vznícení dle normy ČSN EU 50281-2-1 metodou „A“. Dále je popsán 

průběh jednotlivých měření vybraných vzorků prachů. V závěru práce je uvedeno vyhodnocení 

výsledků získaných měřením a poté jejich srovnání s výsledky akreditované zkušebny SZ-214.  

 

 

 

Annotation 

Tomaško, M.: Determination of Minimum Ignition Temperature of Chosen Settled Dusts on 

a Hot Surface 

VŠB-TU Ostrava, Faculty of safety engineering, 2010, 58 pages 

 

Keywords: ignition, dust, hot surface, test methods, instruNet 

 

The thesis deals with assessment of a minimum ignition temperature of dusts in a settled state 

from a hot surface. Dust characteristics and their technical safety parameters, procedures of 

sample preparation for measurement and methods that are used for assessment of the minimal 

ignition temperature of dusts in settled state are described in a theoretical part. 

The practical part of the thesis contains detailed description of equipment used for the minimal 

ignition temperature according to Standards ČSN EU 50281-2-1 by method „ A". Further on is 

described the process of particular measurement of chosen dust samples. Evaluation of results 

obtained by measurement and consequently comparison with the results of accredited test room 

SZ-214 are stated at the end of the thesis.  
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ÚVOD 

Iniciace výbušných směsí představuje poměrně velké nebezpečí. Dnes všude rozšířený průmysl 

s sebou přináší nejen očekávaný přínos, ale také rizika spojená s výrobou, přepravou či 

skladováním surovin a výrobků. Při tom také mnohdy dochází ke vzniku vedlejších produktů, 

které mohou mít při nedodrţení bezpečnostních opatření či technologických postupů za následek 

vznik výbušné směsi. Tato směs pak můţe být iniciována, coţ můţe způsobit následné škody na 

zařízení a v těch horších případech i ztráty na lidských ţivotech. Proto je potřeba důkladně 

prostudovat technologický proces a znát situace, za kterých můţe ke vzniku nebezpečných 

koncentrací dojít. Tyto znalosti nám sice neumoţní toto riziko úplně vyloučit, ale můţeme díky 

nim sníţit míru rizika vzniku nebezpečné situace na minimum. Pomůţe nám to také v situacích, 

kdy jiţ k havárii došlo a nyní stojíme před problémem, jak vzniklou situaci co nejrychleji 

a nejefektivněji vyřešit. Na základě těchto znalostí pak můţeme efektivně provádět záchranné 

a likvidační práce.   

Je potřeba si uvědomit, ţe výbušné jsou nejen směsi plynů a par hořlavých látek s oxidačním 

prostředkem, ale také směsi prachu a oxidačního prostředku, popř. hybridní směsi. Prach se 

nachází téměř všude a můţe tak kdykoliv dojít k vytvoření nebezpečné koncentrace. Pokud tato 

koncentrace není včas sníţena na bezpečnou mez, můţe dojít k iniciaci prachové směsi. 

Iniciačním zdrojem nemusí být vţdy jen plamen, můţe jím být třeba elektrický oblouk, ionizační 

záření, odlétající jiskry při broušení atd. Iniciačních zdrojů můţeme najít spoustu, významnou 

roli také hraje také iniciace výbušné směsi od horkého povrchu. Ke vzniku horkého povrchu 

nemusí dojít vţdy jen přímým ohřevem. Často k němu dochází třeba vlivem tření z důvodu 

nedostatečného mazání součástek, zaseknutím jinak rotujících součástí zařízení apod. Aby však 

došlo k iniciaci, musí být splněny další podmínky, jejich znalost nám umoţní, abychom se 

takovým situacím vyhnuli, popř. je omezili na míru, která jiţ nevyvolá nebezpečný stav či 

havárii zařízení. 

V této diplomové práci se budu zabývat vznícením prachů od horkého povrchu. Abychom mohli 

účinně zavést preventivní opatření, je potřeba pro kaţdou konkrétní látku znát řadu faktorů, které 

ji charakterizují. Jedním z důleţitých faktorů je minimální teplota vznícení. Další z cílů této 

práce je provést měření na zkušebním zařízení v univerzitní laboratoři Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava a výsledky měření porovnat s hodnotami, které naměřili 

v akreditované zkušebně SZ 214.  
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REŠERŢE 

 

Při tvorbě diplomové práce byly autorem čerpány informace z různých zdrojů, zejména 

z učebních textů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zahraniční literatury 

a z internetu. K hledání informací autor také vyuţil rešeršního sytému knihovny Vysoké školy 

Báňské – Technické univerzity v Ostravě a Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 

Cenné informace získal také z osobních setkání se zaměstnanci VVUÚ Ostrava-Radvanice 

a z měření na přístrojích v univerzitní laboratoři.  

 

České publikace 

 

Damec, J., Šimandl, L.: Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence technologických 

procesů, 1. vydání, Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, modrá řada, 

ISBN: 80-86634-57-4, 2005, 37 s. 

Tato kniha se zabývá měřícími metodami, kterými se zjišťují technicko-bezpečnostní parametry 

průmyslových prachů. Nejprve seznamuje čtenáře s postupy, kterými se připravují prachy pro 

vlastní měření. Dále pak popisuje jednotlivé měřící zařízení, postup měření a způsob 

vyhodnocení jednotlivých zkoušek. Zabývá se těmito technicko-bezpečnostními parametry: 

rychlost šíření hoření ve vrstvě usazeného prachu, minimální teplotou vznícení rozvířeného  

a usazeného prachu, dolní mezí výbušnosti rozvířeného prachu, minimální iniciační energií 

a maximálním výbuchovým tlakem. 

 

Damec, J.: Protivýbuchová prevence, 1. vydání, Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství, Edice Spektrum č. 8, ISBN: 80-86111-21-0, 1998, 188 s. 

Autor rozdělil obsah problematiky protivýbuchové prevence do dvou částí. První část je 

věnovaná objasnění pojmů výbuch, moţnost jeho vzniku, způsobu vyjádření chování výbušných 

směsí, faktorů ovlivňujících toto chování atd. Účelem této části je přiblíţit čtenáři tuto 

problematiku tak, aby čtenář mohl rozpoznat hrozící nebezpečí. Ve druhé části shrnuje současné 

moţnosti zabránění vzniku podmínek výbuchu, resp. pro případy, kde to není moţné, nebo by to 

nebylo vhodné, moţnosti protivýbuchové ochrany, která počítá s moţným výbuchem a umoţní 

upravit konstrukci zařízení tak, aby výbuch neohrozil zařízení ani okolí. 
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Podlipný, V.: Výbušná prostředí, 1. vydání, Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 

Typové číslo: L16-B2-3-II/6347, 1961, 236 s. 

Autor knihy seznamuje čtenáře s výbušným prostředím a jeho charakteristikami.  Popisuje 

vlastnosti a chování výbušných směsí. Zabývá se teorií výbuchových pochodů, rozebírá jejich 

vlastnosti a účinky na zařízení a okolí. Popisuje různé přístroje a techniku, kterou pouţíváme 

k detekci a měření technicko-bezpečnostních parametrů. V závěru publikace se autor věnuje 

ochraně proti výbuchu. 

Norma ČSN EN 50281-2-1 - Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 2-1:  

Metody zkoušek - Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu, Praha: Český 

normalizační institut, třídící znak 332335, ICS 29.260.20,  Prosinec 1999, 32 s. 

Tato norma se zabývá stanovením minimální teploty vznícení prachů. Nejprve popisuje předmět  

normy, rozsah její platnosti, a definuje základní pojmy, které jsou následně v normě pouţívány. 

Dále pak popisuje postup při stanovování minimální teploty vznícení prachů, a to pomocí dvou 

metod: „Metodu A“, kterou se stanoví minimální teplota vznícení prachu v usazeném stavu, 

a „Metodu B“, kterou se stanoví minimální teplota vznícení v rozvířeném stavu. Na závěr 

v „Příloze A“ uvádí příklad konstrukce měřícího zařízení pro „Metodu A“, a v „Příloze B“ pak 

příklad konstrukce zařízení pro „Metodu B“. 

 
Zahraniční publikace 

 

Barton, J., Dust Explosion Prevention and Protection: A Practical Guide, 1.edition, Woburn, 

USA: Gulf Professional Publishing, ISBN: 0-7506-7519-3, 2002, 352 s. 

Autor se ve své publikaci zabývá preventivní ochranou ve výbušném prostředí. Nejprve popisuje 

teoretické poznatky o výbušném prostředí, popisuje vlastnosti prachových směsí. V další části 

knihy se věnuje charakteristikám výbušných směsí z hlediska vznětlivosti, zápalnosti 

a výbušnosti prachů. Dále popisuje moţnosti iniciačních zdrojů a uvádí jejich příklady. V části 

věnované protivýbuchové ochraně zachycuje příklady ochrany zamezující vznícení prachů, 

popisuje moţnosti inertizace prachových směsí. Autor také popisuje moţnosti odlehčení 
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výbuchu, věnuje se moţnostem šíření výbuchu v potrubí a ochraně potrubních systémů 

a samostatných zařízení. 
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CÍLE PRÁCE 

 

Tato diplomová práce se věnuje problematice vznícení prachů v usazeném stavu od horkého 

povrchu. Jejím cílem je stanovit teplotu vznícení známých prachových směsí, které jsou 

iniciovány horkým povrchem. Zjištěné výsledky pak porovnává s výsledky měření akreditované 

zkušebny.  

 

Základní cíle jsou stanoveny následovně: 

 

Prvním cílem je prostudovat proces vznícení prachů a metod, které se pouţívají při stanovení 

minimální teploty vznícení. 

 

Druhým cílem je volba vzorků průmyslových prachů a následně stanovení minimální teploty 

vznícení těchto prachů na horkém povrchu. 

 

Třetím cílem je vyhodnocení měření a následné porovnání naměřených výsledků s měřeními, 

které byly provedeny v akreditované zkušebně SZ-214. 
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1. TEORIE VZNÍCENÍ PRACHŮ 

1.1. Základní pojmy 

Minimální teplota vznícení vrstvy usazeného prachu je definována jako nejniţší teplota  

horkého prostředí, při které nastane ţhnutí nebo hoření vrstvy usazeného prachu za 

předepsaných zkušebních podmínek [3]. Vznícení vrstvy prachu na povrchu o dané teplotě 

závisí výrazně na rovnováze mezi rychlostí vytváření tepla (samovolného ohřívání) ve vrstvě 

a rychlostí předávání tepla do okolí. Teplota vznícení daného materiálu proto závisí na 

tloušťce vrstvy. Teploty vznícení většiny prachů se pohybují v rozmezí od 350°C do 700°C, 

výjimečně však mohou být i niţší neţ 300°C.  

Indukční doba čas, který uplyne od iniciace disperzní směsi do prvního zřetelného zvýšení tlaku 

nebo rychlosti nárůstu tlaku [3]. Závisí na počáteční teplotě, tlaku a aktivační energii reakce. 

Určuje se experimentálně a pro plynné a prachové soustavy je v řádu μs aţ ms. Tato doba je 

nejdelší právě při minimální teplotě vznícení a se zvyšující se teplotou se zkracuje. 

Minimální teplota vznícení rozvířeného prachu je definována jako nejniţší teplota horkého 

prostředí, při které se vznítí rozvířený prach za předepsaných zkušebních podmínek [3]. 

Dojde k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího 

zápalného zdroje.  

Iniciační zdroj je obecně vzato jev, při kterém se do okolí uvolňuje takové mnoţství energie, 

která stačí k zaţehnutí okolní výbušné atmosféry. Tato energie se můţe lišit i v několika 

řádech podle toho, jakou minimální iniciační energii daná látka v optimální koncentraci se 

vzduchem má. Obecně lze říci, ţe plyny a páry mají deseti aţ tisícinásobně menší iniciační 

energii neţ prach (tedy k jejich vznícení stačí aţ tisícinásobně menší energie) [11]. 

Teplota ţhnutí usazeného prachu je definována jako nejniţší teplota prostředí, při které dojde 

k trvalému ţhnutí prachu. Tato hodnota umoţňuje určit nejniţší teplotu horkého povrchu, při 

kterém dojde k trvalému ţhnutí prachu a tím i ke vzniku iniciačního zdroje případné 

prachovzduchové směsi. Po dosaţení této teploty začne prach samostatně ţhnout a jeho 

teplota se bude dále zvyšovat i bez dalšího působení iniciačního zdroje. [10] Teploty ţhnutí 

většiny prachů se pohybují v rozmezí od 150°C do 600°C. 
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1.2. Vlastnosti prachu 

Prach je pojem, který zahrnuje rozmělněné pevné látky. Pro své fyzikálně-chemické vlastnosti 

patří ke koloidním disperzním soustavám. Soustavu tvoří dispergovaná látka (prach) a disperzní 

prostředí [5]. Je-li dispergovanou látkou hořlavina a disperzním prostředím vzduch, jde 

o aerodisperzní směs hořlavého prachu a vzduchu. Můţe být výrobkem (např. mouka, škrob), 

polotovarem (např. léčiva před tabletováním) nebo odpadem či vedlejším produktem 

(např. prach vzniklý opracování dřeva).   

Vyskytuje se ve dvou stavech: 

- aerogel: prach v usazeném stavu 

- aerosol: prach v rozvířeném stavu 

Prach přitom můţe snadno přecházet z jednoho stavu do druhého (rozvíření prachu otřesy, 

usazení sedimentací apod.).  Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem řadíme prachy ke 

koloidním disperzním soustavám. Takovou soustavu tvoří dispergovaná látka (prach) a disperzní 

prostředí (plyn). Je-li dispergovanou látkou hořlavina a disperzním prostředím vzduch (21 % obj. 

O2), pak jde o aerodisperzní směs hořlavého prachu a vzduchu. Tvoří-li disperzní prostředí směs 

vzduchu a hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny, jde o tzv. hybridní směs [4]. 

1.2.1. Hoření prachu 

Prach se můţe vyskytovat ve dvou základních stavech, a to v usazeném, nebo rozvířeném. Kaţdý 

stav je charakterizován určitými vlastnostmi. 

V usazeném stavu můţe prach:  

- hořet plamenem (prach plastů, bavlny apod.) 

- ţhnout (prach dřevěného uhlí) 

- doutnat (produkty tepelného rozkladu nedosáhnou potřebné koncentrace k plamennému 

hoření) 

Rozvířený hořlavý prach je schopen prudké oxidační reakce. Tato reakce má charakter výbuchu, 

a pokud jsou splněny určité podmínky, můţe přejít aţ v detonaci. Oblak rozvířeného prachu 

nebývá homogenní, koncentrace kolísá podle jeho rozptýlení v atmosféře a víření usazeného 

prachu. Pokud se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě, je zde reálné riziko poţáru, přičemţ za 

vrstvu schopnou šířit poţár se povaţuje vrstva prachu o výšce 1mm a více. Poţár hořlavého 

prachu můţe velmi snadno přejít ve výbuch a naopak.  
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V praxi se ale budeme spíše setkávat s kombinací obou moţností, tj. ţe se ve sledovaném 

prostředí bude nacházet jak usazený, tak rozvířený prach. 

Hoření prachovzduchových směsí se výrazně liší od hoření kompaktních tuhých těles. 

S rostoucím stupněm disperzity se vlastnosti prachovzduchových směsí přibliţují vlastnostem 

hořlavých plynných směsí. Lze říci, ţe ve formě prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou 

čistě anorganických, jako je dolomit, vápenec a další oxidy a soli kovů. Ze samostatných prvků 

jsou nebezpečné prachy kovů jako hliník, který má největší rychlost narůstání tlaku a jednu 

z nejvyšších hodnot maximálního výbuchového tlaku, dále hořčík, případně titan, zirkon, ţelezo 

a další. Z nekovových prachů je nebezpečný prach síry, která má nízkou teplotu vznícení a sklon 

k tvorbě elektrostatických nábojů. Uhelný prach je nebezpečný výbuchem hlavně v dolech, 

výbušnost závisí na kvalitě uhlí a výbuch uhelného prachu bývá většinou následný po výbuchu 

metanu, který rozvíří uhelný prach a iniciuje jej. Veškeré organické prachy jsou výbušné, ať uţ 

vznikají jako neţádoucí produkt při zpracování, nebo jsou hlavním produktem výroby. Jsou 

velmi náchylné k tvorbě elektrostatického náboje a mají nízké dolní meze výbušnosti. Některé 

prachy mají sklon k samovznícení. Tato vlastnost je důleţitá např. pro skladování různých 

prachových směsí. Proto je v takových případech důleţitá indukční doba, která nám říká, kdy 

dojde za určitých podmínek k samovznícení prachu. 

1.2.2. Vliv velikosti částic 

Důleţitým faktorem, který charakterizuje schopnost iniciace prachových směsí je velikost 

prachových částic. Jsou moţné stavy, kdy látka, která je v kompaktním stavu a za normálních 

podmínek nehořlavá, ve formě prachu velice dobře hoří a vybuchuje, např. hliník.  

Prach tvoří částice pevných látek, které jsou menší neţ 0,5 mm, u vláknin můţe být délka vlákna 

delší neţ 0,5 mm. S rostoucí velikostí částic klesá velikost měrného povrchu a tím se také sniţují 

maximální výbuchové parametry a roste minimální iniciační energie. Mezi maximální 

výbuchové parametry řadíme zejména maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max a kubickou konstantu KG (pro plyny a páry) a  Kst (pro 

prachy). Pokud je velikost prachových částic větší neţ 0,5 mm, nelze jiţ většinu prachů 

standardní iniciační energií iniciovat. Pro prachy je standardní iniciační energie Ei rovna 10 kJ. 

Doc. Ing. Damec uvádí, ţe stačí však 5 – 10 % hmotnosti jemných podílů prachu o střední 

velikosti zrna cca 0,04 mm a směs se stává opět výbušnou [1]. Z tohoto tvrzení plyne, ţe i kdyţ 

manipulujeme s prachem, jehoţ částice mají větší velikost, a tudíţ jeho iniciace je málo  
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pravděpodobná, vlivem otěru mohou vzniknout menší částice, jejichţ iniciace jiţ můţe být 

snadnější. 

Disperzní soustavu charakterizujeme pomocí stupně disperzity d [m
-1

]: 

 

                      (1)  

kde: 

S = povrch částic [m2] 

V = objem částic [m3] 

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

kostky se d mění s délkou hrany l: 

                             (2) 

 

U kulovitých částic se d mění s jejich poloměrem r. 

 

 

                    (3) 

 

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

Vznikají zpravidla soustavy o různé velikosti částic (polydisperzní částice). U těchto soustav se 

udává střední hodnota stupně disperzity, případně je velikost těchto částic charakterizována 

rozdělovací funkcí, která je vyjádřena distribuční křivkou. Udává statické hodnoty, např. 

rozloţení hmotnosti v závislosti na velikosti částic [4]. 

Disperze prachu se v praxi stanoví převáţně sítovou analýzou, která uvádí podíl částic určitého 

rozměru z daného vzorku. Disperze prachu ovlivňuje poţární nebezpečí. Drobné částice prachu 

mají velký povrch a vysokou chemickou aktivitu. Taková soustava má rovněţ nízkou hodnotu 

teploty samovznícení a široký interval mezí výbušnosti. Rychlost hoření vysoce dispergovaného 

prachu se blíţí rychlosti hoření plynu [10]. Hoření prachových soustav se výrazně odlišuje od 

hoření kompaktních tuhých těles. S rostoucím stupněm disperzity se vlastnosti prachových 

soustav přibliţují vlastnostem hořlavých plynných směsí [4]. 

1.2.3. Vliv vlhkosti 

Na rozdíl od směsí plynu se vzduchem, u kterých vlhkost ovlivní rozsah výbušnosti jen nepatrně, 

u prachů se s rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje dolní mez výbušnosti a při obsahu vody nad 

20 hmot. % je jiţ prach nevýbušný. Je potřeba ale mít na paměti, ţe vlhkost je proměnný faktor, 

neboť prach můţe vyschnout a tím se prach stane opět iniciovatelný [1].  

Příklad ovlivnění dolní meze výbušnosti je uveden na Obrázku č. 1. 
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Obrázek č.1 Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti hořlavého prachu [1] 

1.2.4. Adsorpce prachu 

Jedním z hlavních činitelů ovlivňující výbušnost prachových směsí je schopnost částeček prachu 

poutat na svém povrchu molekuly plynu. Tato adsorpce pak vede k vytvoření zhuštěného 

plynového povlaku zvyšujícího stálost vznosu částice a určujícího její chemickou aktivitu. 

Adsorpce je tím větší, čím je vyšší tlak a niţší teplota. Čím je struktura povrchu částic členitější 

a pórovitější, tím více plynu se adsorbuje. Usazené prachy tak obsahují ještě poměrně velké 

mnoţství vzduchu a mohou se tak snadno iniciovat [7]. 

1.2.5. Teplota vznícení 

Teplota vznícení u prachových směsí také závisí na tom, zda je prach v usazeném, nebo 

rozvířeném stavu. Rozdíl činí zpravidla několik set stupňů. Podlipný uvádí, ţe uhelný prach měl 

ve vznosu teplotu vznícení přes 900°C, zatímco v usazeném stavu 260°C [2]. Podstatou 

rozdílných teplot vznícení spočívá zejména v tom, ţe u usazeného prachu je vzdálenost mezi 

částicemi menší, coţ umoţňuje rychlejší přenos tepla s menšími ztrátami.  

1.2.6. Hybridní směsi 

Hybridní směs nám vznikne tak, ţe do prachovzduchové směsi přidáme plyn nebo páry hořlavé 

kapaliny. Jiţ malé mnoţství takové příměsi významně mění výbuchové vlastnosti 

prachovzduchové směsi. Maximální výbuchové parametry se zvyšují (a to při výrazně niţších 
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koncentracích prachu), spodní mez výbušnosti, minimální iniciační energie a optimální 

koncentrace se prudce sniţují [1]. Zde je potřeba upozornit na nebezpečí hybridních směsí. 

Iniciace takovéto směsi je moţná uţ při velmi malém mnoţství hořlavého prachu i hořlavého 

plynu a to pod jejich dolní mezí výbušnosti. K její iniciaci je zapotřebí také menší iniciační 

energie, neţ je zapotřebí pro původní prachovzduchovou směs. 
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2. METODY MĚŘENÍ MINIMÁLNÍ TEPLOTY VZNÍCENÍ PRACHŮ 

Pro stanovení minimální teploty vznícení prachů se pouţívají dvě základní metody. První metoda 

stanoví minimální teplotu vznícení prachu v usazeném stavu, druhá v rozvířeném stavu. 

Zkušební metody jsou obecné povahy a mohou být pouţity pro srovnávací účely, pro některé 

průmyslové situace však můţe být potřebné provést další zkoušky. 

2.1. Příprava vzorků 

Vzorky, u kterých potřebujeme stanovit technicko-bezpečnostní parametry, je ve většině případů 

před vlastním měřením potřeba upravit tak, aby jejich sloţení vhodně reprezentovalo daný prach 

a velikost částic byla pro danou zkoušku vhodná. To se provádí sušením, drcením mletím nebo 

tříděním [6]. Vlhkost vzorku upravujeme sušením při teplotě 75 °C nebo při laboratorní teplotě 

do dosaţení rovnováhy se vzdušnou vlhkostí. 

2.1.1. Druhy vzorků 

 Hrubý vzorek je vzorek ve stavu, ve kterém byl dodán od zadavatele měření. 

Charakterizuje vlastnosti dodaného prachu. 

 Laboratorní vzorek se připravuje homogenizací hrubého, mletého či roztříděného 

vzorku. Je určen pro zkoušky na jednotlivých přístrojích. Způsob přípravy se pak uvádí 

v protokolu. 

 Granulovaný stav P je vzorek v původním stavu, z něhoţ se odstraní případné, zřejmě 

cizorodé, částice (např. kamínky, šrouby apod.). Je-li zapotřebí zmenšit hmotnost vzorku, 

provede se kvartace – vzorek se nasype na hromadu do tvaru kuţele, který se rovnoměrně 

stlačí do tvaru kruhové vrstvy. Vrstva se rozdělí na 4 kruhové výseče a dvě protilehlé se 

vyloučí. Tato operace se opakuje dle potřeby. 

 Granulovaný stav A se připravuje z laboratorního vzorku ve stavu P prosevem přes síto 

o velikosti ok 0,63 mm. 

 Granulovaný stav B se připravuje mletím nebo tříděním vzorku ve stavu P nebo A. 

Musí obsahovat minimálně 90 % zrn menších neţ 0,063 a vlhkost vzorku musí 

umoţňovat efektivní rozvíření. 

 Granulometrický stav C se připravuje ze vzorku ve stavu P nebo A mletím, popř. 

roztříděním v případě, ţe nelze dostupnými postupy získat dostatečné mnoţství vzorku 

ve stavu B [6]. 
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Pro kaţdý granulometrický stav se provádí stanovení sítového rozboru, při kterém se vzorek 

prosévá přes síta o stanovené velikosti ok. Přesný popis zkušebních sít a další rozměry otvorů sít 

jsou uvedeny v ISO 565 Zkušební síta:  Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná 

folie, jmenovité velikosti otvorů. 

2.1.2. Homogenizace vzorků 

Tato operace má zajistit, aby byl vzorek stejnorodý. Je potřeba ji provádět u všech typů vzorků, 

neboť jiţ při nabírání, mletí nebo třídění můţe dojít k částečné separaci zrn podle velikosti. 

Můţe se provádět: 

 míchadlem v uzavřené nádobě 

 převalováním v uzavřené válcové nádobě naplněné do max. ½ objemu 

 přesypáváni lopatkou 

 protřepávání v nádobě (malé hmotnosti)  

Mletí vzorků se provádí u takových materiálů, které se v praxi vyskytují sice v kusovém či jiném 

hrubozrnném stavu, ale při jejich zpracování vzniká otěrem prach.  

Třídění vzorků se provádí u materiálů, které nelze vůbec (např. pryţ) nebo nedostatečně mlít na 

dostupných mlýncích. [6] 

2.2. Stanovení minimální teploty vznícení prachu v usazeném stavu 

2.2.1. Způsoby vznícení vrstvy prachu 

Abychom mohli určit stupeň nebezpečí vznícení vrstvy usazeného prachu, potřebujeme provést 

tzv. kvantitativní stanovení vznětlivosti. To se provádí stanovením nejniţší teploty vznícení 

prachové vrstvy. Vznětlivost usazeného prachu patří k nejdůleţitějším vlastnostem prachu. Ke 

vznícení prachové vrstvy můţe dojít několika způsoby: 

- reakcemi, které bývají provázeny vývinem tepla, mezi takové reakce řadíme chemické nebo 

mikrobiologické reakce, které nejčastěji způsobují vznícení vrstev záměrně vytvořených 

(v zásobních, volně na hromadách apod.). V těchto případech dochází k rozkladu materiálu, 

který je podmíněn mimo jiné přítomností určité vlhkosti v materiálu. 

- vlivem sálavého tepla od topných zařízení, svítidel, sušáren, elektroinstalace apod. 

V takových případech dochází k prohřátí vrstvy prachu, aniţ by byl prach v přímém styku se 
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zdrojem iniciační energie. Díky tomu můţe dojít k podcenění této moţné iniciace 

prachových vrstev. 

- od ţhavých částic prachu, které jsou rozţhaveny třením o točivé části strojů, od částic 

vzniklých při broušení, svařování, při vniknutí kovového či nekového předmětu do mlýnu, 

vlivem vadné elektroinstalace atd. K těmto situacím můţe při provozu zařízení docházet 

běţně, a je proto potřeba s nimi počítat a zavést takové opatření, aby se vznícení prachových 

vrstev zabránilo. 

- prach se usazuje na plochách, které vyzařují teplo. Teplota takové plochy sice můţe mít 

teplotu niţší, neţ je teplota vznícení prachové vrstvy, ale vlivem tepelně-izolačních 

vlastností usazovaného prachu můţe dojít ke zvýšení teploty povrchu aţ nad teplotu 

vznícení. K tomu můţe dojít např. u topných těles, krytů osvětlovacích těles, elektromotorů 

apod. 

- ke vznícení prachové vrstvy můţe dojít také vlivem působení elektrostatického náboje, 

vysokofrekvenční energie, přímého slunečního záření nebo neţádoucího kontaktu dvou nebo 

více práškových materiálů 

Význam poznání minimální teploty vznícení usazené prachové vrstvy podtrhuje skutečnost, ţe 

nejčastější příčinou výbuchu prachovzduchových směsí v technologiích je právě iniciace hořící 

vrstvy usazeného prachu. Taková hořící vrstva se pak můţe nacházet např. v podobě nálepu 

v potrubí technologického zařízení. Proudící vzdušina pak můţe uvolnit část této hořící vrstvy, 

která v proudu vzdušiny prudce zvýší svoji teplotu. Pak uţ jen stačí, aby byla ve vzdušině 

koncentrace prachu na úrovni dolní meze výbušnosti, a dojde k explozi. Ale i vrstva prachu 

umístěná vně technologického zařízení můţe být iniciačním zdrojem, např. rozvířením 

neodborným poţárním zásahem, průvanem, poškozenou hadicí se stlačeným plynem atd. [1] 

Přesný postup měření minimální teploty vznícení je popsán v normě „ČSN 015140 Průmyslové 

hořlavé prachy. Metody zkoušení“, část 2: Stanovení nejniţší teploty vznícení usazeného prachu. 

Tato metodika byla vyvinuta Vědecko-výzkumným uhelným ústavem pro potřeby hornictví. Zde 

se zkoušely především vzorky uhelných prachů. Nejnovější předpis pro stanovení teploty 

vznícení v usazeném stavu je norma ČSN EN 50281-2-1: Elektrická zařízení pro prostory 

s hořlavým prachem – Část 2-1: Metody zkoušek - Metody pro stanovení minimálních teplot 

vznícení prachu. Tato norma byla přijata Českou republikou také z důvodu, ţe se stala členem 

Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). 
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2.2.2. Princip měření minimální teploty vznícení 

Při zkoušce je vzorek o určité výšce vystaven působení tepla o konstantní teplotě za přítomnosti 

vzduchu. Měříme pak teplotu zkoumaného vzorku, která je úměrná vývinu tepla ve vzorku 

v závislosti na době tepelného působení a teplotu horkého povrchu. 

2.2.3. Zkušební zařízení 

K měření minimální teploty vznícení se pouţívají zkušební zařízení, která se skládají z pece, 

termočlánků a zapisovacího zařízení. Nejčastěji se provádí na přístroji Taidl, v muflové peci 

a nově podle evropské normy EN ČSN 50281-2-1 na vyhřívané plotýnce. Měření pak probíhá 

tak, ţe na vyhřátou podloţku o známé teplotě je vloţen vzorek zkoumaného prachu a vizuálně se 

sleduje doba od jeho vloţení na vyhřátou podloţku do jeho vznícení, ţhnutí nebo vzplanutí.  

2.2.4. Přístroj Taidl 

 

1. termočlánek k měření teploty vzorku 2. drţák termočlánku a košíku se vzorkem 

3. košík se vzorkem    4. těleso pece 

5. termočlánek k měření teploty pece 6. regulátor průtoku vzduchu 

7. regulátor příkonu pece   8. studené (srovnávací) konce termočlánku 

9. bodový zapisovač 

Obrázek č. 2 Přístroj Taidl [3] 
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Jedná se o vertikální válcovou pec, která je elektricky vyhřívaná. Její vnitřní průměr je 40 mm 

a je vysoká 200 mm. Teplota v peci je regulovatelná aţ do 450 °C. V úrovni umístění 

zkoušeného vzorku je umístěn termočlánek, kterým se snímá teplota v peci. Teplota je 

registrována kaţdých 20 sec. na bodovém zapisovači. Ve dnu pece je otvor, kterým se přivádí 

vzduch přes regulátor průtoku v mnoţství 0,5 l.min
-1

. Zkušební vzorek je umístěn v drátěném 

košíku o průměru 22 mm a výšce 30 mm. Dno košíku tvoří síto s velikostí ok 0,071 mm a stěny 

sítem o velikosti ok 0,5 mm. Ve vzorku je umístěn ve vzdálenosti 3-5 mm ode dna termočlánek, 

který snímá teplotu vzorku. Tato teplota se registruje na bodovém zapisovači co 20. sec. Celý 

přístroj se skládá ze 4 stejných pecních jednotek. Schéma přístroje je na Obrázku č. 2. 

Na tomto přístroji se obvykle měří vzorky, které se netaví, nespékají, nepuchnou, nebo jiným 

způsobem nezpůsobují neprůchodnost vrstvy zkoumaného prachu. Jedná se nejčastěji o prachy 

uhelné, dřevěné, mouku apod. Měření začínáme zpravidla od teplot 250 – 300 °C, průtok 

vzduchu nastavíme na 0,5 l.min
-1

. Pec je před měřením potřeba vytemperovat na poţadovanou 

teplotu tak, aby v průběhu měření byla konstantní. Vzorek nasypeme do košíku asi 5 mm pod 

okraj a zasuneme do něj termočlánek 3 – 5 mm ode dna. Košík ometeme od prachu a na drţáku 

jej vloţíme do pece. Zároveň spustíme zapisovač. Teplota vzorku začne vzrůstat vlivem 

akumulace tepla. Vzorek v průběhu zkoušky sledujeme. Zkoušku provádíme do doby vznícení 

vzorku. Poté vzorek vyjmeme z pece. Pokud nedojde po 60 minutách ke vznícení vzorku, 

zkoušku ukončíme také. Nyní změníme teplotu o 10 – 50 °C podle rychlosti vznícení a 

opakujeme zkoušku s novým vzorkem. Termočlánek a košík musí být před zkouškou 

temperován na teplotu laboratoře. Měření je ukončeno tehdy, je-li rozdíl teplot při pozitivní a 

negativní zkoušce menší nebo roven 10 °C [9]. 

2.2.5. Muflová pec 

Jedná se o horizontální, elektricky vyhřívanou pec o světlosti 100 x 200 mm. Teplota se zde 

reguluje aţ do 700 °C. V dolní čtvrtině je kovová podloţka z hliníku, na kterou se umísťuje 

vzorek prachu. Touto podloţkou je dosaţeno rovnoměrné prohřívání vzorku prachu. Teplota 

povrchu podloţky je měřena termočlánkem a je zapisována na bodovém zapisovači kaţdých 

20 sekund. Vrstva zkoumaného prachu o síle 3 – 4 mm je umístěna v kulaté nebo obdélníkové 

porcelánové misce s výškou stěn 5 mm. Teplota vzorku se měří termočlánkem, který je zasunut 

do vzorku cca. 3 mm ode dna a zapisuje se na bodovém zapisovači kaţdých 20 sec. Na tomto 

přístroji se obvykle měří vzorky, které nejsou vhodné pro měření na přístroji Taidl (taví se, 
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spékají se, puchnou, nebo jiným způsobem způsobují neprůchodnost vrstvy zkoumaného 

prachu). Jedná se nejčastěji o prachy umělých hmot, barviva, léčiva, prudce se vzněcující prachy 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. těleso pece      2. termočlánek k měření teploty pece 

3. termočlánek k měření teploty vzorku  4. kovová podloţka z hliníku 

5. miska se vzorkem     6. regulátor příkonu pece 

7. studené (srovnávací) konce termočlánku  7. bodový zapisovač 

Obrázek č.3 Muflová pec [3] 

Měření na tomto zkušebním zařízení začínáme obvykle při teplotě 600 °C. Nejprve je potřeba 

pec temperovat tak, aby v průběhu měření byla teplota stálá. Zkoumaný vzorek nasypeme do 

porcelánové misky do výšky cca 3-4  mm a jeho povrch zarovnáme poklepáním. Poté misku 

vloţíme do pece na podloţku, umístíme do vzorku termočlánek a spustíme zapisovací zařízení. 

V průběhu zkoušky vzorek vizuálně sledujeme. Zkoušku provádíme do doby vznícení vzorku. 

Poté vzorek vyjmeme z pece. Pokud nedojde po 60 minutách ke vznícení vzorku, zkoušku 

ukončíme také. Nyní změníme teplotu o 10 – 50 °C podle rychlosti vznícení a opakujeme 

zkoušku s novým vzorkem. Termočlánek a miska musí být před zkouškou temperována na 

teplotu laboratoře. Měření je ukončeno tehdy, je-li rozdíl teplot při pozitivní a negativní zkoušce 

menší nebo roven 10 °C.  
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2.2.6. Zpracování a vyhodnocení výsledku pro přístroj Taidl a Muflovou pec 

Ze záznamů uloţených zapisovacím zařízením je moţné vyhodnotit několik typických průběhů 

teplot vzorku. 

Průběh č. 1 

Teplota pece je niţší neţ nejniţší teplota vznícení. Teplota vzorku se přibliţuje k teplotě pece, 

ale tuto teplotu nepřekročí. Damec uvádí, ţe stačí tuto závislost sledovat po dobu 60-ti minut. 

Pokud se vzorek nevznítí, je zkouška negativní. Viz křivka č. 1 na obrázku č. 4. 

Průběh č.2 

Teplota pece je niţší neţ nejniţší teplota vznícení, ale ve vzorku probíhají exotermní reakce za 

vývinu menšího mnoţství tepla. Teplota vzorku mírně překročí teplotu pece (o 10 – 30 °C). Po 

ukončení exotermní reakce se teplota vzorku shora přibliţuje k teplotě pece. Zkouška je opět 

negativní. Viz křivka č. 2 na obrázku č. 4. 

Průběh č.3 

Teplota pece je mírně vyšší neţ nejniţší teplota vznícení. Teplota vzorku vzrůstá vlivem 

přestupu tepla z pece. Jakmile dosáhne teploty vznícení, začne se vyvíjet teplo rozkladem vzorku 

a teplota vzorku enormně vzrůstá. To se na křivce průběhu teplot projeví jako inflexní bod. 

Zkouška je vyhodnocena jako pozitivní. Viz křivka č. 3 na obrázku č. 4. 

Průběh č.4 

Teplota pece je výrazně vyšší, neţ je minimální teplota vznícení. Teplota vzorku prudce vzrůstá 

vlivem přestupu tepla z pece. Jakmile dosáhne teploty vznícení, začne se vyvíjet teplo rozkladem 

vzorku a teplota vzorku stoupá ještě rychleji, neţ při průběhu č. 3. Inflexní bod je méně zřetelný. 

Zkouška je vyhodnocena jako pozitivní. Viz křivka č. 1 na obrázku č. 4. [3] 
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Obrázek č. 4 Příklady typů průběhu teplot při zkoušce 

 

Pokud vzorek obsahuje vyšší procento vody, je při úrovni teploty vzorku 100 °C viditelná 

prodleva na křivce, která odpovídá odpařování vody ze vzorku. 

Pro kaţdou zkoušku se odečte teplota pece a indukční doba vznícení τi, tj. čas od vloţení vzorku 

do pece do dosaţení inflexního bodu. Tyto hodnoty se vynesou do grafu, kde na ose Y je teplota 

a na ose X čas. Poté se body proloţí křivka. Nejniţší teplota vznícení je průměrem mezi nejniţší 

naměřenou teplotou, při které došlo ke vznícení zkoumaného vzorku a nejvyšší teplotou, při níţ 

ke vznícení nedošlo. Indukční doba vznícení je průměrem mezi indukční dobou při nejniţší 

naměřené teplotě, při které došlo ke vznícení a 60 minutami platnými pro negativní zkoušku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Závislost minimální teploty vznícení na indukční periodě [3] 
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Hodnocení výsledku zkoušky se provede podle Tabulky č.1. 

Tabulka č. 1. Hodnocení zkoušky 

teplota vznícení hodnocení vzorku 

< 150 °C vzorek je velmi vznětlivý 

od 150 °C do 300 °C vzorek je vznětlivý 

nad 300 °C vzorek je obtíţně vznětlivý 

nenalezena vzorek je nevznětlivý do teploty t 

 

Na závěr měření se vypracuje protokol, ve kterém se uvede: 

- princip metody měření 

- stručný popis metodiky měření 

- schematický nákres přístroje 

- název vzorku a jeho granulometrický stav při měření  

- přístroj, na kterém bylo měření provedeno 

- tabulka naměřených hodnot 

- graf naměřených hodnot 

- nejniţší teplota vznícení a indukční doba vznícení 

- závěrečné hodnocení naměřených výsledků [3] 

2.2.7. Zkušební zařízení pro Metodu A dle ČSN EU 50281-2-1 

Metoda A je vhodná pro stanovení minimální teploty stanoveného horkého povrchu, při které 

dochází k rozkladu, anebo ke vznícení vrstvy zkoumaného prachu o stanovené tloušťce, uloţené 

na tomto horkém povrchu. Tato metoda je vhodná zejména pro průmyslová zařízení, u nichţ je 

předpoklad, ţe bude přítomna tenká vrstva prachu na horkém povrchu vystavená atmosféře. 

Zkušební zařízení pro stanovení minimální teploty vznícení prachu dle poţadavků stanovené 

normou ČSN EN 5028-2-1 je zobrazeno na Obrázku č. 6.  
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1. zařízení pro záznam teplot INET a osobní počítač 

2. vyhřívaná plotýnka 

3. zařízení pro napájení a regulaci vyhřívané plotýnky 

4. termočlánek pro záznam teploty ve vrstvě zkoumaného prachu 

5. kruh s vrstvou zkoumaného prachu 

6. termočlánek v desce pro regulaci 

7. termočlánek v desce pro záznam teplot 

8. napájení topné desky 

Obrázek č. 6 Schéma sestavení zkušebního zařízení pro měření minimální teploty vznícení 

prachů v usazeném stavu 

Zařízení se sestává z vyhřívaného povrchu, termočlánků a zapisovacího zařízení. Vyhřívaný 

povrch tvoří kruhová kovová deska. Ta musí být alespoň 20 mm tlustá a vytváří pracovní plochu 

o průměru alespoň 200 mm. Deska je elektricky vyhřívaná a její teplota se reguluje zařízením, 

jehoţ snímacím členem je termočlánek. Tento termočlánek musí být umístěn v desce v blízkosti 

středu, se spojem umístěným 1 mm ±0,5 mm od horního povrchu desky. Termočlánek musí mít 

zajištěno dobré tepelné spojení s deskou. V blízkosti termočlánku pro regulaci teploty musí být 

umístěn obdobný termočlánek, který je připojen k záznamovému zařízení, kterým 

zaznamenáváme teploty povrchu během provádění zkoušky. Vyhřívaný povrch a jeho regulační 

zařízení musí splňovat dále uvedené provozní poţadavky dle normy ČSN EN 50281-2-1: 

1. vyhřívaný povrch musí umoţňovat dosaţení maximální teploty 400 °C (bez umístěné vrstvy 

prachu); 

2. teplota vyhřívaného povrchu musí být konstantní v rozmezí ±5 K po celou dobu zkoušky; 
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3. v okamţiku dosaţení ustáleného stavu vyhřívaného povrchu musí být rozloţení teplot na 

povrchu rovnoměrné s odchylkou ±5 K. Tento poţadavek musí být splněn pro jmenovité 

teploty povrchu 200 °C a 350 °C; 

4. regulace teploty musí být taková, aby se při umisťování prachu na povrch nezměnila 

zaznamenávaná teplota povrchu o více neţ ±5 K a do 5 minut po umístění vrstvy prachu se 

teplota povrchu ustálila v rozmezí ±2 K od původní hodnoty; 

5. zařízení pro regulaci a měření teploty musí být kalibrována a musí mít mezní chybu 

v rozsahu ±3 K.  

Rovnoběţně nad vyhřívaným povrchem musí být napnut jemný termočlánek (průměr 0,2 mm aţ 

0,25 mm) z chromel - alumelu nebo jiného vhodného materiálu, a to ve výšce 2 aţ 3 mm nad 

povrchem. Spoj termočlánku musí být nad středem desky. Tento termočlánek musí být připojen 

k záznamovému zařízení, aby bylo moţno stanovit chování vrstvy prachu během zkoušek. 

Okolní teplotu měříme teploměrem, který se umístí maximálně 1 m od vyhřívaného povrchu, 

který je však zastíněn před teplem přenášeným vedením a vyzařováním z povrchu. Okolní 

teplota musí být v rozsahu 15 °C aţ 35 °C.  

Vrstvy prachu se vytvářejí vyplněním dutiny kovového zkušebního krouţku o odpovídající 

výšce. Krouţek musí mít vnitřní průměr 100 mm a musí mít na protilehlých stranách zářezy pro 

umístění zkušebního termočlánku. Umístí se na střed vyhřívaného povrchu a vrstvu prachu 

srovnáme s horním okrajem kruhu. Krouţek se během zkoušky ponechává na svém místě. Daný 

prach musí být zkoušen ve vrstvě o tloušťce 5,0 mm ±0,1 mm. Pro účely hodnocení je uţitečné 

měření s druhou výškou (jako např. 12,5 mm ±0,1 mm nebo 15,0 mm ±1 mm). Pro tento účel 

jsou nutné krouţky s odpovídající výškou. 

Vrstva prachu musí být vytvořena bez zbytečného stlačování. Prach musí být vkládán do kruhu 

špachtlí a rozmisťován především pohybem špachtle do stran tak, aţ je krouţek mírně přeplněn. 

Následně se pak vrstva srovná přetaţením rovné hrany přes vrch krouţku. Jakékoliv přebytky 

musí být smeteny pryč. Pro kaţdý typ prachu se musí vytvořit vrstva výše popsaným způsobem 

na listu papíru o známé váze a pak se zváţí. Z hmotnosti prachu a vyplněného objemu kruhu se 

vypočte a zaznamená hustota prachu. 

Podle dále doporučeného postupu se za vznícení povaţují případy: 

1. jsou viditelné plameny nebo ţhnutí  

2. je naměřena teplota 450 °C 

3. je naměřeno oteplení o 250 °C vyšší, neţ je teplota vyhřívané desky 
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Pro 2. a 3. podmínku se za vznícení nepovaţuje situace, kdy můţe být prokázáno, ţe reakce 

nepřejde ve ţhnutí nebo hoření. Je-li teplota vyhřívaného povrchu dostatečné vysoká, obvykle se 

teplota ve vrstvě prachu pomalu zvyšuje na maximální hodnotu, která můţe být vyšší, neţ je 

teplota vyhřívaného povrchu a pak pomalu klesá na ustálenou hodnotu, niţší neţ je teplota 

vyhřívaného povrchu. Některé materiály vykazují více neţ jeden stupeň samovolného ohřívání, 

proto někdy je nutné prodlouţit zkoušku, aby byla plně ověřena tato moţnost. U organických 

prachů probíhá hoření obvykle ve formě uhelnatění s následujícím vznikem dýmu a ţhnutí, které 

postupuje vrstvou a zanechává zbytky popela. U vrstev sloţených z určitých dělených kovů 

můţe být vznícení charakterizováno relativné rychlým vznikem vysoce ţhnoucím, dýmícím 

spalováním postupujícím rychle vrstvou. 

Při stanovování minimální teploty vznícení pro vrstvu o dané tloušťce se provádí opakované 

pokusy, pokaţdé s novou vrstvou prachu, se zvyšováním a sniţováním nastavené teploty na 

vyhřívaném povrchu tak dlouho, aţ se nalezne teplota dostatečně vysoká, aby způsobila vznícení 

vrstvy, která však není o více neţ 10 K vyšší, neţ teplota při které nedojde ke vznícení. Nejvyšší 

teplota, při které nedojde ke vznícení, musí být potvrzena pokračováním zkoušky po dostatečně 

dlouhou dobu, aby bylo ověřeno, zda jakékoliv samovolná ohřívání mají klesající tendenci, tzn. 

ţe teplota v místě měření ve vrstvě se sniţuje na ustálenou hodnotu, která je niţší, neţ je teplota 

vyhřívaného povrchu. 

Zařízení se umístí v prostoru bez proudění vzduchu, přednostně v digestoři schopné odvádět 

kouř a dým. Teplota vyhřívaného povrchu se nastaví na poţadovanou hodnotu a ponechá se 

ustálit v předepsaných mezích. Do středu vyhřívané plochy se umístí kovový krouţek o potřebné 

výšce a během dvou minut se naplní zkoušeným prachem. Provede se zarovnání prachu a spustí 

se záznam teploty vrstvy prachu. Zkouška pokračuje aţ do doby, kdy je ověřeno, ţe: 

- došlo ke vznícení vrstvy na základě vizuálního pozorování nebo záznamu teploty 

termočlánku 

- došlo k samovolnému ohřívání bez vznícení s následným ochlazením vrstvy. 

Pokud po 30 minutách není pozorováno ţádné samovolné ohřívání, zkouška se ukončí a opakuje 

se při vyšší teplotě. Pokud dojde ke vznícení nebo samovolnému ohřívání, zkouška se opakuje 

při niţší teplotě, a je-li to nutné, prodlouţí se za hranici 30 minut. Zkoušky pokračují, dokud není 

nalezena teplota dostatečně vysoká pro vznik vznícení nebo samovolného ohřívání vrstvy, která 

však není o více neţ 10 K vyšší neţ teplota, při které nedochází ke vznícení nebo samovolnému 
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ohřívání. Zkouška se opakuje s novými vrstvami prachu tak dlouho, aţ je stanovena minimální 

teplota vznícení. Za tuto hodnotu se povaţuje nejniţší teplota, zaokrouhlená dolů na nejbliţší 

celý násobek 10 °C, při které dojde ke vznícení vrstvy o dané tloušťce. Pokud se usoudí, ţe došlo 

ke vznícení na základě odečtu ze zkušebního termočlánku, povaţuje se za minimální teplotu 

vznícení tato nejniţší teplota, zaokrouhlená dolů na nejbliţší celý násobek 10 °C, sníţená o 10 K. 

Nejvyšší hodnota teploty, při které nedojde ke vznícení, nebo u které se předpokládá, ţe nedošlo 

ke vznícení, musí být rovněţ zaznamenána. Tato hodnota nesmí být o více neţ 10 K niţší, neţ 

minimální teplota T, při které došlo ke vznícení, nebo u které se usuzuje, ţe došlo ke vznícení. 

Tato hodnota musí být potvrzena nejméně třemi zkouškami. 

Pro účely této evropské normy se zkoušky přeruší, pokud nedojde ke vznícení vrstvy prachu při 

teplotě vyhřívaného povrchu niţší neţ 400 °C, coţ se zaznamená jako výsledek zkoušky. Doba 

pro vznik vznícení nebo doba k dosaţení maximální teploty v případě, ţe nedojde ke vznícení, se 

začíná měřit za 5 minut po umístění vrstvy prachu na vyhřívaný povrch a musí být zaznamenána.  

Pokud se vrstva prachu nevznítí při teplotě niţší neţ 400 °C, musí být zaznamenána maximální 

doba zkoušky. 

Protokol o zkoušce musí obsahovat název, zdroj a popis (není-li zřejmý z názvu) zkoušeného 

prachu, datum a identifikaci (číslo) zkoušky, okolní teplotu a hustotu materiálu při zkouškách. 

Protokol musí uvádět, ţe stanovení minimální teploty vznícení bylo prováděno podle této 

evropské normy. Musí být rovněţ zaznamenány faktory, které by mohly ovlivnit významnost 

výsledků; mezi tyto faktory patří potíţe při přípravě vrstvy, zborcení vrstvy při ohřevu, pukání, 

tavení a příznaky uvolňování hořlavých plynů při zahřívání prachu. 

Výsledky zkoušky vznícení musí být zpracovány v tabulce (výsledky mají být uváděny v 

sestupném pořadí teploty povrchu, neţ v pořadí, v jakém byly prováděny zkoušky). Příklad 

výsledku měření zobrazuje Tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2 Vzor tabulky pro výsledky zkoušky uvedené v protokolu o zkoušce 

Tloušťka vrstvy 

mm 

Teplota povrchu 

°C 
Výsledek zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţeni nejvyšší teploty 

bez vznícení (min) 

5 

180 vznícení 16 

170 vznícení 36 

160 bez vznícení 40 

160 bez vznícení 38 

160 bez vznícení 42 

150 bez vznícení 62 
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3. PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ MINIMÁLNÍ TEPLOTY VZNÍCENÍ PRACHU 

V USAZENÉM STAVU 

3.1. Výběr vzorků pro měření 

Před započetím vlastního měření bylo potřeba získat vzorky měřených prachů. Abych mohl 

výsledky mých měření porovnat s výsledky akreditované zkušebny SZ-214, vybral jsem takové 

vzorky, které ještě ve zkušebně mají a od kterých mi mohou poskytnout výsledky naměřených 

hodnot. 

3.1.1.  Popis vybraných vzorků 

Pro měření minimální teploty vznícení jsem získal z akreditované zkušebny 4 vzorky. Jelikoţ 

tyto vzorky si zadali k měření soukromí zadavatelé, získal jsem k nim pouze jejich názvy. 

Vzhledem k tomu, ţe pro měření pouţiji identické vzorky jako akreditovaná zkušebna, podrobný 

popis těchto vzorků není důleţitý. Dále jsou uvedené hodnoty, se kterými pracovali v 

akreditované zkušebně. 

Vzorek „A“ – Novo-Passit 

Novo-Passit je kombinací extraktů z léčivých rostlin s celkově uklidňujícím účinkem 

a guaifenezinu. Guaifenezin odstraňuje strach a psychické napětí a uvolňuje kosterní (příčně 

pruhované) svalstvo.  

Granulometrický stav:   původní 

Hustota vzorku:    338,8 kg/m
3 

Teplota okolí:     23 - 24 °C 

Vzorek „B“ – Natur Carop Powder  

Organický surový prach vyrobený z lusků stromu rohovníku (Ceratonia siliqua).  Přirozeně 

sladký lusk je uţívaný jako oblíbená náhrada čokolády.  Obsahuje vitamin A, B a několik 

důleţitých minerálů, je dobrým zdrojem draslíku. 

Granulometrický stav:   původní 

Hustota vzorku:    384,94 kg/m
3 

Teplota okolí:     25 °C 
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Vzorek „C“ – Wheat Bran Extract 

Tento prášek se vyuţívá k výrobě kosmetických přípravků, jako např. barvy na vlasy, krém na 

nohy, šampóny, koupelové gely atd. 

Granulometrický stav:   < 0,200 mm 

Hustota vzorku:    635,96 kg/m
3 

Teplota okolí:     22 °C 

 

Vzorek „D“ – Rozmarýnek (extrakt) 

Granulometrický stav:   původní 

Hustota vzorku:    121,93 kg/m
3 

Teplota okolí:     20 °C 

Všechny vzorky jsem obdrţel jiţ ve stavu, který je vhodný pro měření.  

3.2.  Předpis pouţitý pro měření minimální teploty vznícení 

Měření minimální teploty vznícení prachových směsí jsem provedl podle normy 

ČSN EN 50281 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 2-1: Metody 

zkoušek - Metody pro stanovení minimálních teplot vznícení prachu. Vyuţívá se pro účely 

výběru elektrických zařízení vyuţívaných v prostorech s hořlavým prachem podle 

EN 50281-1-2:1098 konstruovaných dle EN 50281-1-1:1998. Tato evropská norma popisuje dvě 

metody, kterými se stanovuje minimální teplota vznícení u prachů: 

1. „Metoda A“ – prachová vrstva na vyhřívaném povrchu o konstantní teplotě  

Tato metoda je vhodná pro stanovení minimální teploty stanoveného horkého povrchu. 

Dochází zde k rozkladu nebo vznícení zkoumané vrstvy prachu, která je uloţena na tomto 

horkém povrchu. Je vhodná zejména pro průmyslová zařízení, u nichţ se na horkém povrchu 

vyskytuje tenká vrstva prachu vystavená atmosféře. 

2. „Metoda B“ – rozvířený prach (mrak prachu) v peci o konstantní teplotě 

Tuto metodu vyuţíváme v případech, kdy vznícení daného vzorku prachu, nebo podobných 

částic, dochází v rozvířeném stavu. Zkouška má být provedena jako doplňková zkouška po 

stanovení minimální teploty vznícení prachu ve vrstvě metodou A. 
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Norma přesně popisuje postup při měření a technická zařízení, které při stanovení minimální 

teploty vznícení je potřeba pouţít. Tyto metody nejsou však vhodné pro zkoušky provedené 

s látkami, které mají vlastnosti výbušnin. 

3.3. Příprava vzorku prachu 

Vzorek pro vlastní měření musí být připraven tak, aby byl homogenní a co nejlépe reprezentoval 

zkoumaný prach. Vzorek má projít sítem z kovových drátů nebo perforovaného plechu se 

čtvercovými otvory se jmenovitým rozměrem otvorů 200 µm. Pokud potřebujeme zkoušet hrubší 

prach, který získáme propadem přes zkušební síto o jmenovitých rozměrech otvorů do 500 µm, 

je potřeba tuto skutečnost uvést v protokolu o zkoušce. Do protokolu o zkoušce také musíme 

uvést všechny pozorované změny ve vlastnostech prachu při přípravě vzorku. 

3.4. Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení pro stanovení minimální teploty vznícení prachu jsem sestavil dle poţadavků 

stanovené normou ČSN EN 50281–2–1.  Schéma zařízení je uvedeno v kapitole 2.2.7. Zkušební 

zařízení pro Metodu A dle ČSN EU 50281-2-1. Toto zařízení ke stanovení minimální teploty 

vznícení prachů jsem sestavil v univerzitní laboratoři Vysoké školy báňské – Technické 

univerzitě Ostrava, na fakultě Bezpečnostního inţenýrství v Ostravě-Zábřehu, Lumírova 13.  

K sestavení zkušebního zařízení jsem pouţil tyto přístroje: 

1. Laboratorní váha KERN 440 – 35 N [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 7 Váha KERN 440 – 35 N 
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v.č. :WC04199224, inv.č.: 558/472 

Umoţňuje váţení v rozsahu 20 mg – 400 g s rozlišením 0,01 g. Kromě standardních funkcí 

(nulování, tárování) umoţňuje počítání kusů, změnu jednotek, procentuální váţení, připojení 

k PC pomocí RS-232, připojení tiskárny KERN. Rozměr váhy: 165 x 230 x 80 mm. 

 

2. Multimetr GMH 3330 [12] 

inv. č.: 570/120 

Digitální přístroj Greisinger GMH 3330 umoţňuje měřit relativní vlhkost, teplotu a rychlost 

proudění, vypočítat rosný bod (aktuální vlhkost a teplota vzduchu), odstup rosných bodů 

a entalpii (obsah tepla ve vzduchu). K měření povrchové teploty se připojuje k přístroji teplotní 

snímač typu "K“. Přístroj umoţňuje zaznamenat do vnitřní paměti MAX a MIN hodnotu měření, 

funkce Hold uchovává na LCD zobrazovač naměřenou hodnotu. Obsahuje rozhraní RS-232 nebo 

USB, která umoţňují předávat naměřené hodnoty do počítače. K přístroji je určen software 

EBS 9M. K zobrazování hodnot pouţívá 2 x 3 1/2 digit LCD zobrazovač. 

Technické údaje 

 Měření vlhkosti: 

měřící rozsah   0 – 100 % 

rozlišení   0,1 % 

 Měření prostorové teploty se snímačem TFS 0100 E 

měřící rozsah   - 40 až +120 °C 

rozlišení   0,1 °C 

 Měření povrchové teploty se snímačem GTL 130 NiCr 

snímač typu „K“ pro měření teploty vzduchu a plynů 

měřící rozsah   - 65 až +600 °C 

rozlišení   0,1 °C 

v.č.:     7285F/06 

kalibrace platná do:   1.10.2011 

 Měření proudění 

měřící rozsah   dle použité sondy 

rozlišení   0,1 % 
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3. Vyhřívaná plotýnka 

inv. č.: 243 77 

Elektricky vyhřívaná plotýnka, která je řízena pomocí programovatelného regulátoru CLARE 

4.0. Plotýnka je osazena dvěma termočlánky typu „K“. Jeden termočlánek slouţí k regulaci 

teploty plotýnky a je připojen k programovatelnému regulátoru a druhý termočlánek slouţí 

k měření teploty plotýnky a je připojen k záznamovému zařízení pro záznam teploty v průběhu 

zkoušky. Oba termočlánky jsou umístěny 1 mm (± 0,5) mm pod povrchem plotýnky. 

Regulátor CLARE 4.0 je osazen osvědčeným mikroprocesorem řady x52 a zabezpečovacím 

obvodem watchdog. Ovládání se provádí pomocí 12-ti tlačítkové membránové klávesnice 

s ikonami. Tento regulátor je moţné připojit k řídicímu systému CLARES, který umoţňuje 

komunikaci s PC, propojení více regulátorů Master-Slave, on-line ovládání z nadřazeného PC, 

volbu periody měření (1 aţ 3600 sec.). K regulátoru je také moţno připojit externí displej 

a klávesnici. Tento regulátor umoţňuje obsluhu v několika reţimech [13]: 

 Manuální reţim  

- velmi jednoduché ovládání celého regulátoru, zadávání poţadované teploty  

- moţnost pokračování programování při výpadku elektrické sítě  

- automatické spuštění pece v zadaný čas  

- automatická detekce chyb a jejich indikace  

- řiditelné stopky za běhu programu  

- čítač celkové spotřeby energie a jednoho výpalu  

- změna parametrů za chodu pece  

Obrázek č. 8 Multimetr GMH 3330 pro měření vlhkosti, teploty a proudění 
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- moţnost ovládání dalších zařízení (klapky) 

 Programovací reţim  

- regulátor je plně programovatelný – aţ 10 příkazů a aţ 4000 bloků v programu  

- moţnost spojování programů (příkaz Jump)  

- nastavitelný výkon pece v programu  

- ovládání výstupních linek – programovatelný automat 

 Reţim SETUP  

- omezení maximální teploty a příkonu  

- volba zobrazovaných informací  

- nastavení hodin a čítačů spotřeby  

- definice komunikace, reţimu regulátoru  

- nastavení regulačních parametrů  

- nastavení typu a korekce termočlánku 

Regulátor CLARE 4.0 obsahuje: 

 analogový vstup:  0 – 300 mV DC (termočlánky), 

 výstupy: 

RELAY 1 - 250 V AC/1A odporová zátěţ  

RELAY 2 - 250 VAC/1A odporová zátěţ  

LOGIC - pro ovládání SSR 9 V DC/20 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 9 Regulátor teploty CLARE 4.0 pro vyhřívanou plotýnku 
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4. Termočlánky 

Pro zkušební zařízení jsem pouţil termočlánky s nechráněným spojem typu „K“. Dva 

termočlánky byly umístěny ve vyhřívané plotýnce a jeden ve vzorku prachu. 

Teplotní rozsah:   - 200 až + 1250 °C    

Přesnost:    více než 1,1 °C 

Sloţení:    chromel-alumel (Nickel–Chromium/Nickel–Aluminium) 

5.  Zařízení pro záznam teplot INET [15] 

inv.č. 371/174, TZ 01/04 371/164 

SN 4458 

Pro záznam teplot jsem pouţil modulární systém pro sběr dat série InstruNet. Základem tohoto 

zařízení je řadič INET-100 ve formě PCI karty, který pracuje v reálném čase. Tuto kartu jsem 

zapojil do osobního počítače s procesorem INTEL® Core™ 2 Duo E8600 @3.33 GHz, operační 

pamětí 3 GB RAM a operačním systémem Windows XP Professional a kancelářským balíkem 

Microsoft Office 2007 Professional. Karta obsahuje 32bitový mikroprocesor s 256 kB paměti 

RAM, který řídí externí síť přístrojů. Všechny úlohy v reálném čase jsou uloţeny do paměti 

tohoto procesoru, díky tomu hostitelský počítač není zatíţen těmito úkoly. Karta řadiče obsahuje 

10 čítačů / časovačů. Další důleţitou součástí je box INET-100, který poskytuje 16 

jednoduchých nebo 8 diferenciálních analogových vstupů, 8 analogových výstupů 

a 8 binárních vstupů / výstupů. Kaţdý kanál má nezávisle programovatelné analogové filtry, 

integrační čas, rozsah napětí a vzorkovací rychlost. Box obsahuje 44 šroubovacích svorek. 

Přístroj instruNet poskytuje přesnost v desetinách mikrovoltů. Vnější box obsahuje také 

zesilovač pro úpravu signálu pro kaţdý kanál a mohou se přímo připojovat ke snímačům, jako 

jsou termočlánky, termistory, odporové teploměry apod. Box přenáší do PC naměřené hodnoty 

v technických jednotkách, jako jsou např. °C, V, A. V počítači se toto zařízení obsluhuje pomocí 

software instruNet. Program také umoţňuje vykreslení pevných nebo posuvných grafů. 
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Obrázek č. 10 Box INET-100  pro připojení zařízení do systému instruNet 

3.5. Sestavení zkušebního zařízení 

Měření teploty vznícení jsem prováděl podle postupu, který je uveden v normě 

ČSN EU 50 281-2-1. Nejprve jsem si sestavil zkušební zařízení z přístrojů popsaných v článku 

3.4. Zkušební zařízení. Napájení topného systému vyhřívané plotýnky jsem připojil k regulátoru 

CLARE 4.0. Doprostřed plotýnky jsem umístil ocelový zkušební krouţek. Dráţkami v krouţku 

jsem protáhl termočlánek typu „K“ rovnoběţně nad vyhřívaným povrchem ve výšce 2 – 3 mm 

nad povrchem tak, aby spoj termočlánku byl nad středem vyhřívané plotýnky a zkušebního 

krouţku. Takto jsem napnul termočlánek mezi drţáky umístěné cca. 5 cm od okraje plotýnky. 

Vývody termočlánku jsem připojil k zařízení INET-100, a to na svorky Ch. 13 Vin (+) a Ch. 14 

Vin(-). Svorku Ch. 13 Vin (-) jsem propojil drátkem se svorkou GND. Tento termočlánek slouţil 

k měření teploty uvnitř vrstvy zkoušeného prachu a jeho hodnoty jsem zaznamenával pomocí 

systému instruNet do počítače. Samotná vyhřívaná plotýnka obsahuje další dva termočlánky 

typu „K“. Jeden termočlánek jsem připojil k regulátoru CLARE 4.0. Pomocí tohoto termočlánku 

řídil regulátor teplotu plotýnky. Druhý termočlánek jsem připojil k zařízení INET-100, a to ke 

svorkám Ch.16 Vin(+) a Ch.17 Vin (-). Svorku Ch.17 Vin(-) jsem ještě propojil drátkem se 

svorkou GND. Tento termočlánek slouţil k měření teploty povrchu plotýnky a jeho hodnoty se 

opět zaznamenávaly pomocí systému instruNet do počítače. Celé zařízení jsem umístil pod 

digestoř, aby bylo zajištěno odvádění zplodin, vznikajících zahříváním vzorku, 

vzduchotechnikou. Přibliţně ve vzdálenosti jeden metr od vyhřívané plotýnky jsem umístil čidlo 

GTL 130, které jsem připojil k multimetru GMH 3330, kterým jsem měřil teplotu okolí. Box 

INET-100 jsem propojil kabelem k osobnímu počítači. Systém instruNet jsem ovládal z PC 

pomocí programu instruNet, verze 2.0.0. 
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Celkový pohled na zkušební zařízení je zobrazen na Obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11 Pohled na zkušební zařízení v univerzitní laboratoři 
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4. MĚŘENÍ MINIMÁLNÍ TEPLOTY VZNÍCENÍ PRACHU V USAZENÉM 

STAVU 

4.1. Zjištění hustoty vzorku 

Jelikoţ získané vzorky odpovídali stavu, ve kterém měření prováděli ve státní zkušebně SZ 214, 

nebylo nutné upravovat granulometrický stav vzorků. Před vlastním měřením jsem nejprve 

zjišťoval hustotu daného vzorku. Na váhu jsem si dal čistý papír, na něj poloţil ocelový kruh 

vysoký 5 mm s vnitřním průměrem 9,95 mm a provedl jsem vynulování váhy. Do krouţku jsem 

nasypal zkoumaný prach a pravítkem jsem jej zarovnal s horní hranou krouţku. Přebytečný 

prach jsem smetl, zváţil hmotnost prachu v krouţku a následně jsem vypočetl hustotu vzorku 

podle vztahu (1): 

                           (4) 

  kde: 

mvz  hmotnost vzorku bez zkušebního krouţku 

Sk  plocha zkušebního krouţku 

vk  výška zkušebního krouţku 

dk  průměr zkušebního krouţku 

π  3,1416 

Takto jsem získal postupně před kaţdým měřením nového vzorku hustoty pro všechny 

zkoumané vzorky. Příklad výpočtu jsem uvedl v čl. 5.1. Příklad výpočtu hustoty vzorku. 

4.2. Spuštění programu instruNet pro záznam naměřených teplot  

Zaznamenané hodnoty systém instruNet ukládal do sešitu Microsoft Excel. Podrobný popis 

spuštění a nastavení programu jsem uvedl v Příloha č. . Zde je důleţité uvést, ţe pokud se 

provádí záznam do sešitu Excel, nesmí se v době měření s otevřeným sešitem manipulovat, jinak 

dojde ke spadnutí programu. V průběhu měření jsem zjistil, ţe se ke spadnutí programu vedou 

jakékoliv operace s Excelem v době, kdy se instruNet pokouší zapsat naměřené hodnoty. Po 

spuštění programu se objeví hlavní okno programu. 

4.2.1. Nastavení parametrů měření 

Kliknutím na tlačítko Setup nám program umoţní nastavit hodnoty důleţité pro měření. Nastavil 

jsem tyto poloţky takto: 

2
1

2
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Sample Rate:    

pro interval 1 minuty  0.016666667 

pro interval 30 sekund 0.033333334 

 (u kaţdého vzorku je uvedeno, kterou hodnotu Sample Rate jsem nastavil) 

Points per Scan:    100 

Num of Scans:    1 

Kliknutím na tlačítko OK se hodnoty uloţí. Dále je potřeba nastavit vstupní parametry 

termočlánků. 

4.2.2. Nastavení termočlánků 

Kliknutím na tlačítko Channels se otevře okno, ve kterém jsou uvedeny všechny vstupy. Zvolil 

jsem si kanály Ch. 13 a Ch. 17, které jsem nastavil postupně takto (pro kaţdý kanál zvlášť): 

 Settings:   Hardware 

Sensor:   K Thermocpl 

Temperature range:  10, 450 °C 

Amount of time:  0.01666666667 nebo 0.033333334 

Wire tc:   Differentially 

Autorecalibrate:  Yes 

Range:    ±80 mV 

Aby program věděl, které kanály má zaznamenávat, je potřeba po nastavení kanálů je aktivovat. 

Aktivní kanál je označen červeným obdélníčkem. Poté jsem provedl uloţení celého nastavení 

a okno s kanály uzavřel. Program byl připraven k záznamu měřených veličin. 

4.3. Měření zkoumaných vzorků 

Nyní jsem mohl začít vlastní měření zkoumaného vzorku. Postupně jsem měřil jednotlivé vzorky 

od vzorku „A“ aţ po vzorek „D“. Postupoval jsem následujícím způsobem: 

1. Nejprve jsem nastavil regulátor CLARE 4.0 na poţadovanou teplotu plotýnky a počkal 

jsem, neţ plotýnka dosáhne poţadované teploty. Poté jsem vyčkal ještě 5 minut, aby došlo 

k ustálení teploty.  

2. Kdyţ došlo k ustálení teploty, do zkušebního krouţku jsem umístil co nejrychleji zkoušený 

prach, a pokud to šlo, zarovnal jsem vrstvu prachu s horní hranou krouţku. Prach, který 
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vypadl mimo krouţek, jsem z plotýnky odstranil. Vše jsem udělal do dvou minut, jak 

stanoví norma [8].  

3. Nyní jsem spustil záznam teplot na počítači. Zapsal jsem si teplotu okolí a pozoroval 

měření. Veškeré pozorované jevy jsem si zapisoval. Zkouška pokračovala aţ do doby, kdy 

buďto došlo ke vznícení vrstvy na základě vizuálního pozorování, nebo záznamu teploty 

termočlánku, nebo došlo k samovolnému ohřívání vzorku bez vznícení s následným 

ochlazením vrstvy. Pokud jsem po 30 minutách nepozoroval samovolné ohřívání, zkoušku 

jsem ukončil a dále pokračoval s novým vzorkem při vyšší teplotě. Pokud však došlo ke 

vznícení zkoumaného vzorku, nebo k jeho samovolnému ohřívání, zkoušku jsem opakoval 

s novými vrstvami prachu při niţší teplotě tolikrát, dokud jsem nenalezl teplotu dostatečně 

vysokou pro vznik vznícení nebo samovolné ohřívání vrstvy, která však nebyla o více neţ 

10 K vyšší neţ teplota, při které jiţ nedochází ke vznícení nebo samovolnému ohřívání 

zkoumaného vzorku. Za minimální teplotu vznícení jsem povaţoval nejniţší teplotu, při 

které došlo ke vznícení vrstvy zkoumaného prachu. Tuto teplotu jsem zaokrouhlil na celý 

násobek 10 °C. Nejvyšší hodnotu teploty, při které nedošlo ke vznícení, jsem také 

zaznamenal, přičemţ jsem tuto hodnotu ověřil nejméně třemi měřeními. V případech, kdy 

nedošlo ke vznícení vrstvy zkoumaného prachu při teplotě niţší neţ 400 °C, jsem podle 

evropské normy měření ukončil a jako výsledek zkoušky jsem zaznamenal tuto skutečnost. 

4. Veškeré údaje jsem nakonec zpracoval, vytvořil grafy a stanovil výsledek zkoušky. 

4.3.1. Měření vzorku „A“ (Novo-Passit) 

Teplota okolí při měření:  22,6 °C 

Zjištěná hustota vzorku:  338,35 kg/m
3
 

Sample Rate:    0.01666666 

Měření při teplotě 300 °C  

Po nasypání vzorku na plotýnku okraje ihned hnědnout, uvolňuje se kouř. Při zarovnávání se 

vytvářejí se malé sopky o průměru cca 1–2 mm, ze kterých mírně tryská hnědý prášek. Při 

zarovnávání vrstvy prachu s okrajem se vrstva prachu trhá, vznikají trhliny. 

Po 1 minutě vznikají další praskliny ve vzorku, černají okraje kolem krouţku a černání postupuje 

směrem ke středu. Po 2 minutách je povrch vzorku z ½ černý. Po 3 minutách černé okraje 

v blízkosti krouţku začínají mírně bělat. Vrstva prachu se začíná rozpadat na kusy. Objevuje se 

na povrchu ţhnutí, které po 2 -3 sekundách uhasne. Teplota vzorku je 320 °C. Po 5 minutách je 



 

37 

 

jiţ vzorek celý černý a teplota uvnitř vzorku je 380 °C. Ustál kouř. Po 6 minutách se vzorek silně 

rozpadnul, objevuje se ţhnutí na povrchu. Měření ukončeno po 8 minutách. Při odebírání vzorku 

z plotýnky jsem pozoroval ţhnutí uvnitř rozpadlých kousků vzorku. Na plotýnce nebyly 

připečeniny vzorku, zůstala jen jemná vrstvička černého prachu. Průběh teplot je zobrazen na 

Obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 12 Průběh teplot pro vzorek „A“ při teplotě 300°C 

Měření při teplotě 260 °C 

Při dopadu vzorku na plotýnku se okraje vzorku mírně baví dohněda. Opět při urovnávání 

zkoušené vrstvy vznikají malé dírky, ze kterých mírně tryská hnědý prášek jako ze sopky. Po 

1 minutě se vzorek začíná trhat, uvolňuje se malé mnoţství dýmu a okraje kolem krouţku 

začínají černat. Po 2 minutách se začíná zvyšovat intenzita uvolňování kouře, u okraje se 

objevují první černé fleky. Po 3 minutách se černé fleky začínají spojovat a rozšiřovat od okraje 

směrem do středu. Černé fleky jsou silně rozrušeny prasklinami. Okraje černých fleků začínají 

bělat. Po 4 minutách je černá ½ povrchu vzorku, praskliny se zvětšují. Po 6 minutách kouř ze 

vzorku houstne, objevuje se ţhnutí. Na plotýnce nebyly připečeniny vzorku, zůstala jen jemná 

vrstvička černého prachu. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 13. 

 

Obrázek č. 13 Průběh teplot pro vzorek „A“ při teplotě 260°C 
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Měření při teplotě 250 °C 

Po dopadu na plotýnku okraje vzorku hnědnou. Zarovnání s horní hranou zkušebního krouţku je 

sice snazší, ale při urovnávání zkoušené vrstvy prachu vznikají malé dírky, ze kterých mírně 

tryská hnědý prášek jako ze sopky. Po 3 minutách se vzorek začíná trhat, uvolňuje se malé 

mnoţství kouře a okraje kolem krouţku začínají černat. Po 7 minutách se začíná zvyšovat 

intenzita uvolňování kouře, u okraje se objevují první černé fleky. Po 10 minutách se černé fleky 

začínají spojovat a rozšiřovat od okraje směrem do středu. Černé fleky jsou rozrušeny 

prasklinami. Okraje černých fleků začínají bělat. Po 13 minutách je černá ½ povrchu vzorku, 

praskliny se zvětšují. Po 16 minutách dým ze vzorku houstne, objevuje se ţhnutí. Na plotýnce 

nebyly připečeniny vzorku, zůstala jen jemná vrstvička černého prachu. Průběh teplot je 

zobrazen na Obrázku č. 14. 

 

Obrázek č. 14 Průběh teplot pro vzorek „A“ při teplotě 250°C 

Měření při teplotě 240 °C 

Při nánosu prachu na plotýnku se ze vzorku lehce zakouřilo. Po zarovnání bez dýmu. Po 

2 minutách začínají hnědnout okraje kolem krouţku. Po 4 minutách vzorek tmavne, sem tam se 

objeví trochu kouře. Objevují se mírné prasklinky. Po 8 minutách je vzorek celkem stálý, jen 

mírně postupně tmavne, jinak se nemění. Kouř ze vzorku nevychází. Během měření jsem 

známky vznícení nezaznamenal. Vzorek po ukončení měření nebyl připečený a na plotýnce 

zůstal opět hnědý prášek. Ze spodní strany byl vzorek tmavší, neţ z horní strany. Vzorek se při 

odebírání drolí. Toto měření jsem provedl třikrát s obdobnými výsledky. Průběh teplot je 

zobrazen na Obrázku č. 15. 
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Obrázek č. 15 Průběh teplot pro vzorek „A“ při teplotě 240°C 

Teplotu vznícení vzorku „A“ jsem stanovil na 250 °C. 

4.3.2. Měření vzorku „B“(Natur Carop Powder) 

teplota okolí při měření:  21,8 °C 

zjištěná hustota vzorku:  384,85 kg/m
3 

Sample Rate:    0.01666666 

Měření při teplotě 300 °C 

Po nasypání vzorku na plotýnku se mírně škvaří, kouří se z něj. Jelikoţ ihned hrudkovatí, nelze 

jej dokonale zarovnat s horní hranou zkušebního krouţku. Po 1 minutě začíná černat okraj kolem 

krouţku. Černání okrajů postupně postupuje směrem do středu vzorku. Tam, kde je nedokonale 

zarovnaný povrch vzorku (vznikly zde díry při zarovnávání) se dělají černé fleky a přibývá kouř. 

Po 5 minutách jsem pozoroval na povrchu ţhnutí. Ukončil jsem měření. Vzorek byl k plotýnce 

přilepený, ale po oddělání špachtlí na plotýnce nezůstaly téměř ţádné připečeniny. Průběh teplot 

je zobrazen na Obrázku č. 16. 

 

Obrázek č. 16 Průběh teplot pro vzorek „B“ při teplotě 300°C 

140°C

160°C

180°C

200°C

220°C

240°C

260°C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
minuty

Teplota uvnitř vzorku Teplota plotýnky

150°C

200°C

250°C

300°C

0 1 2 3 4 5
minuty

Teplota uvnitř vzorku Teplota plotýnky



 

40 

 

Měření při teplotě 280 °C 

Po nasypání vzorku na plotýnku se vzorek opět mírně škvaří, kouří se z něj. Jelikoţ ihned 

hrudkovatí, nelze jej dokonale zarovnat s horní hranou zkušebního krouţku. Po 2 minutách 

začíná černat okraj kolem krouţku. Po 4 minutách se začínají tvořit černé místa i uvnitř plochy 

vzorku. Po 7 minutách kouř začíná slábnout. Povrch vzorku je hodně tmavý aţ černý, jiţ není 

sypký. Po 9 minutách jsem pozoroval ţhnutí na povrchu vzorku. Měření jsem zde ukončil. 

Vzorek byl k plotýnce přilepený, ale po oddělání špachtlí na plotýnce nezůstaly téměř ţádné 

připečeniny. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 17. 

 

Obrázek č. 17 Průběh teplot pro vzorek „B“ při teplotě 280°C 

Měření při teplotě 270 °C 

Po nasypání vzorku na plotýnku okraje černají, uvolňuje se kouř. Opět ihned hrudkovatí, nelze 

jej dokonale zarovnat. Po 1 minutě černají okraje vzorku okolo krouţku. Po 4 minutách vzorek 

tmavne, začínají se objevovat praskliny. Po 7 minutách se začínají objevovat černé skvrny na 

povrchu vzorku. Postupně přibývají černé skvrny. Po 20 minutách je celý povrch černý. Ţhnutí 

na povrchu jsem nepozoroval, ze vzorku se přestalo kouřit. Do konce měření se vzorek výrazně 

neměnil a nepozoroval jsem známky ţhnutí. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 18. 

 

Obrázek č. 18 Průběh teplot pro vzorek „B“ při teplotě 270°C 
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Toto měření jsem opakoval celkem třikrát, pokaţdé s novým vzorkem prachu. Průběh měření byl 

u všech tří vzorků obdobný. Na plotýnce zůstala opět vrstvička přiškvařeného prachu. Známky 

ţnutí však nebyly pozorovány.  Provedl jsem ještě jedno měření při teplotě plotýnky 260 °C, 

průběh zkoušky byl obdobný, jako při teplotě 270 °C, jen změny v čase byly o něco málo 

posunuty. Ani v tomto případě jsem nepozoroval známky ţhnutí. 

Teplotu vznícení vzorku „B“ jsem stanovil na 280 °C. 

4.3.3. Měření vzorku „C“ (Wheat Bran Extract) 

teplota okolí při měření:  21,3 °C 

zjištěná hustota vzorku:  636,02 kg/m
3 

Sample Rate:    0.01666666 

Měření při teplotě 400 °C 

Po nasypání vzorku prachu na plotýnku se okraje ihned škvaří, bublají, černají a směrem ke 

středu karamelizují. Vzorek hrudkovatí a nejde zarovnat s horním okrajem krouţku.  Uvolňuje se 

velké mnoţství kouře. Po 2 minutách je jiţ asi 1 cm okraje seškvařen, je pozorován úbytek 

hmoty. Celý vzorek se hýbe. Povrch vzorku jakoby plaval. Po 5 minutách je jiţ ½ povrchu 

vzorku sklovitá, ozývá se praskání, ale není pozorováno ţhnutí. Po 8 minutách je celý povrch 

vzorku sklovitý, má karamelovou barvu, a povrch začíná krabatět. Po 11 minutách ustává 

kouření, vzorek opět nabyl na objemu, cca jednou tolik. Do konce měření se vizuálně jiţ příliš 

neměnil. Po ukončení měření měl vzorek cca. 1 cm okraje černý. Vzorek byl silně připečený 

k plotýnce, po oddělání hodně vysušený a křehký. Na povrchu byl stále sklovitý, karamelové 

barvy. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 19. 

 

Obrázek č. 19 Průběh teplot pro vzorek „C“ při teplotě 400°C 
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Toto měření jsem opakoval celkem 3krát, pokaţdé s novým vzorkem prachu. Průběh měření byl 

u všech tří vzorků obdobný. Na plotýnce zůstala opět vrstvička přiškvařeného prachu. Známky 

ţnutí však nebyly pozorovány.  

Měření při teplotě 350 °C 

Po nasypání vzorku prachu na plotýnku ihned zespodu a po okrajích karamelizuje, okraje černají, 

bublají a ze vzorku stoupá kouř. Špatně se zarovnává s horní hranou povrchu. Povrch 

zarovnaného vzorku není úplně rovný. Při srovnávání se na špachtli lepí hrudky prachu. Po 

3 minutách okraje vzorku černají, střed zůstává v původní barvě a okraje mírně bublají. Po 

5 minutách se jiţ hýbe celý vzorek, ten se celý mírně nafouknul, okraje sklovatí. Po 7 minutách 

je cca ½ povrchu sklovitá – má karamelovou barvu. Vzorek se pořád mírně hýbe. Po 9 minutách 

jsou ¾ povrchu sklovité a po 13 minutách je sklovitý celý povrch. Po 19 minutách ustává 

kouření ze vzorku. Kouření postupně slábne a ke konci se uvolňuje jen málo kouře ze vzorku. 

Vzorek nabyl asi jednou tolik na svém objemu. Zespodu po odebrání z plotýnky po ukončení 

měření byl celý černý a byl vysušený. Drţel pohromadě. Na plotýnce zůstala opět vrstvička 

přiškvařeného prachu. Známky ţnutí však nebyly pozorovány.  Průběh teplot je zobrazen na 

Obrázku č. 20. 

 

Obrázek č. 20 Průběh teplot pro vzorek „C“ při teplotě 350°C 

Měření při teplotě 250 °C 

Po nasypání vzorku prachu na plotýnku prach tuhne, špatně se zarovnává s horní hranou 

povrchu. Povrch zarovnaného vzorku není úplně rovný. Při srovnávání se na špachtli lepí hrudky 

prachu. Cca. po půl minutě okraj vzorku podél krouţku se mění v kapalnou hmotu ţluté barvy – 

povrch sklovatí. Povrch vzorku postupně sklovatí směrem do středu. Po 4 minutě vzorek mírně 

narostl, sklovitá hmota hnědne. Po 10 minutách okraje vzorku černají. Do konce měření 

zesklovatí asi 5 mm od okraje. Po ukončení měření byl vzorek připečený k plotýnce a šel špatně 

150°C

200°C

250°C

300°C

350°C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
minuty

Teplota uvnitř vzorku Teplota plotýnky



 

43 

 

dolů. Po oddělání vzorku špachtlí zůstala na plotýnce připálená vrstvička a vzorek zůstal 

pohromadě. Zespodu byl celý černý. Vzorek byl tuhý a z horní strany zůstala původní barva 

vzorku, ale prach byl slepený. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 21. 

 

Obrázek č. 21 Průběh teplot pro vzorek „C“ při teplotě 250°C 

Měření tohoto vzorku jsem provedl celkem pětkrát. Při teplotě plotýnky 400 °C ke vznícení 

5 mm vrstvy prachu vzorku „C“ nedošlo. 

4.3.4. Měření vzorku „D“ (Rozmarýnek) 

teplota okolí při měření:  22,3 °C 

zjištěná hustota vzorku:  121,65 kg/m
3 

Sample Rate:    0.033333334 

Měření při teplotě 400 °C 

Po nasypání vorku na plotýnku vzorek začal prudce bublat, prskat, uvolňoval se z něj hustý ţlutý 

dým a měnil se v hnědou kapalinu. Vzorek nelze zarovnat. Dále tekutina černala. Vzorek trochu 

podtekl zkušební krouţek. Vzorek se odpařuje. Po 2 minutách se odpařila cca ½ mnoţství 

vzorku. Nyní je jiţ vzorek černý, pořád ještě kapalný. Po 3 minutách se odpařila veškerá kapalná 

část, na plotýnce zůstala asi 1 mm silná vrstva přiškvařenin. Ještě mírně bublá. Po 4 minutách uţ 

zbyla ze vzorku jen černá vrstva silná cca. 1 mm. Pořád se uvolňuje kouř. Po 11 minutách je 

připečenina méně neţ 1 mm silná, kouř je slabý. Po 15 minutách bez kouře, dále beze změn. 

Jelikoţ vzorek ihned vře a nejde zarovnat, vypočetl jsem si hmotnost, kterou by měl vzorek 

v klidném stavu v krouţku. V dalších měřeních jsem si nejprve naváţil 9,67 g prášku a ten jsem 

následně sypal na plotýnku do krouţku. Provedl jsem měření při teplotě plotýnky 400 °C celkem 

třikrát s výše uvedeným mnoţstvím. Průběh zkoušky byl obdobný. Ke vznícení vzorku nedošlo 

v ani jednom případě. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 22. 
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Obrázek č. 22 Průběh teplot pro vzorek „D“ při teplotě 400°C 

Měření při teplotě 260 °C 

Po nasypání vzorku na plotýnku ten postupně karamelizuje, vzorek však jiţ jde zarovnat, neboť 

přeměna na kapalnou fázi není tak prudká, jako při teplotě plotýnky 400 °C. Vzorek pak začíná 

pomalu bublat, uvolňuje se slabý dým. Po 1 minutě je celý vzorek napěněný, povrch se občas 

zvedne a pochvíli zase klesne. Slabě se ze vzorku kouří. Vzorek mírně podtekl zkušební krouţek.  

Po 3 minutách je vzorek tmavě hnědý, aţ černý. Uprostřed vzorku je ještě trochu prachu 

v původní barvě. Po 5 minutách je celý vzorek tmavě hnědý a hustý, bublá a zvýšila se intenzita 

kouření. Po 8 minutách uţ je ve vzorku jen pár velkých bublin, z větší části se vzorek zklidnil. 

Má jiţ černou barvu. Po 10 minutách bublání ustává, ve vzorku jsou uvnitř husté kapaliny velmi 

malé bublinky. Vrstva kapaliny je asi 2,5 mm vysoká. Vzorek se odpařuje. Ze vzorku se kouří aţ 

do konce měření, zůstala po něm hodně hustá kapalina. Není připečená k plotýnce. Průběh teplot 

je zobrazen na Obrázku č. 23. 

 

Obrázek č. 23 Průběh teplot pro vzorek „D“ při teplotě 260°C 

Měření při teplotě 200 °C 

Po nasypání na plotýnku vzorek téměř bez reakce, jde pohodlně rozhrnout a zarovnat s okrajem 

krouţku. Zatím se uvolňuje slabý kouř. Po 1 minutě vznikají ve vzorku praskliny, ve kterých je 

vidět zkaramelizovaná hmota. Po 9 minutách bez kouře, vzorek se změnil nepatrně. Po 10 

290°C

345°C

400°C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

Teplota ve vzorku Teplota plotýnky

160°C

210°C

260°C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

minuty

Teplota ve vzorku Teplota plotýnky



 

45 

 

minutě se dělá mezera mezi krouţkem a vzorkem. Dále je vzorek beze změn. Na konci měření 

zůstala na povrchu vzorku asi 2 mm vrstva původního prachu, zbytek tvořila černá hustá 

tekutina. Vzorek nebyl připečený k plotýnce. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 24. 

 

Obrázek č. 24 Průběh teplot pro vzorek „D“ při teplotě 200°C 

Měření při teplotě 120 °C 

Po nasypání vzorku na plotýnku ten na teplo nikterak nereagoval, nepřipalovala se ani ta část 

vzorku, která spadla v tenké vrstvě mimo krouţek na plotýnku. Během celého měření se ze 

vzorku neuvolňoval ani kouř. Průběh teplot je zobrazen na Obrázku č. 25. 

 

Obrázek č. 25 Průběh teplot pro vzorek „D“ při teplotě 120°C 

Při teplotě plotýnky 400 °C ke vznícení 5 mm vrstvy prachu vzorku „D“ nedošlo. 
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5. ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

Veškerá měření jsem prováděl podle postupu, který je uvedený v normě ČSN EN 50 281–2–1. 

Před kaţdým měřením nového druhu prášku jsem provedl zjištění jeho hustoty.  

5.1. Příklad výpočtu hustoty vzorku 

Zde je uveden příklad výpočtu hustoty vzorku „A“ (Novo-Passit): 

Výška zkušebního krouţku v   5 mm = 0,005 m 

Vnitřní průměr krouţku d   99, 5 mm → r = 49,25 mm = 0,04925 m 

Hmotnost vzorku (bez krouţku) m  128,85 g = 0,12885 kg 

 

Plocha krouţku S = πr
2
 = 3,1416 * 0,04925

2
 = 0,00761626625 m 

Objem krouţku V = S * v = 0,00761626625 * 0,005 = 0,0003808133125 

Hustota vzorku ρ = m / V = 0,12885 / 0,0003808133125 = 338, 35 kg/m
3
  

Hustotu vzorku „A“ (Novo-Passit) jsem stanovil 338,35 kg/m
3
. 

5.2. Vyhodnocení zaznamenaných údajů systémem instruNet 

Teplotu povrchu vyhřívané pece a teplotu ve zkoumaném vzorku jsem zaznamenával pomocí 

systému instruNet. Z těchto hodnot jsem vytvořil pro kaţdé měření graf závislosti obou teplot na 

čase. S pomocí grafů pak bylo moţné lépe posoudit, co se ve vzorku během měření dělo. Teploty 

uvnitř vzorku u některých vzorků po určité době překročily teplotu, na kterou byla nastavená 

vyhřívaná plotýnka. U takových vzorků je patrné, ţe došlo ke vznícení a tím k uvolňování 

dalšího tepla, coţ způsobilo nárůst teploty nad nastavenou teplotu. Jiné vzorky naopak teploty 

pece nedosáhly a jejich teplota v podstatě kopírovala změny teplot plotýnky. K vznícení ve 

vzorku nedošlo. 

5.3. Zhodnocení volby Sample Rate (interval záznamu) 

Pro měření minimální teploty vznícení prachů v usazeném stavu jsem zvolil interval záznamu 

teplot systémem instruNet 60 sekund, coţ odpovídá nastavení hodnoty Sample Rate na 

0.01666666. Tuto hodnotu jsem zvolil proto, ţe jsem předpokládal, ţe teplotní změny ve vzorku 

nebudou příliš prudké, coţ se nakonec potvrdilo. Tuto hodnotu jsem měl nastavenou pro vzorky 

„A“, „B“, „C“. Pro vzorek „D“ jsem zvolil interval záznamu teplot na 30 sekund, coţ odpovídá 

nastavení hodnoty Sample Rate na 0.033333334. Takto jsem získal dvakrát tolik údajů o průběhu 
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teplot během měření.  Po vynesení těchto hodnot do grafu jsem získal křivky, které sice přesněji 

popisovali průběh sledovaných teplot, ale pro účel tohoto měření to nebylo aţ tak důleţité. 

Křivky teplot byly ostřejší, zatímco křivky pro 60 sekundový interval měření měly hladší průběh. 

Nárůst (pokles) teplot vzhledem k časovému úseku záznamu nebyl příliš vysoký, obvykle se 

pohyboval kolem 15 °C za minutu, v ojedinělých případech aţ 60 °C za minutu (vzorek „A“ při 

teplotě vyhřívané plotýnky 300 °C v době, kdy jiţ bylo pozorováno ţhnutí). Minimální teploty 

vznícení dle normy ČSN EN 50281-2-1 se zaokrouhlují dolů na nejbliţší násobek 10 °C. 

Z tohoto důvodu se ukázalo, ţe 60-ti minutový interval záznamu teplot je dostačující. 

5.4. Nejistota měření 

Na nejistotu měření při stanovení minimální teploty vznícení metodou „A“ dle ČSN EU 

50281-2-1 má vliv několik faktorů. 

5.4.1. Chyba způsobená nepřesností vyhřívané plotýnky 

Norma ČSN EU 50281-2-1 přesně stanoví, jaké je přípustné rozloţení teplot na povrchu 

vyhřívané plotýnky. V Příloze A je popsán návod, jak lze ověřit, zdali tyto podmínky vyhřívaná 

plotýnka splňuje. Součástí plotýnky je regulace, která nám zajišťuje, ţe teplota vyhřívaného 

povrchu bude kolísat v mezích daných normou. Norma stanoví maximální teplotní rozdíl na celé 

desce plotýnky 5K a maximální odchylku od nastavené hodnoty 8K (zařízení pro regulaci a 

měření teploty musí být kalibrována a musí mít mezní chybu v rozsahu ±3 K). 

5.4.2. Chyba způsobená nepřesností termočlánku 

Tato chyba je závislá na tom, jaký pouţijeme termočlánek. Je vhodné pouţít termočlánek 

s vysokou přesností. Pro účely této diplomové práce byl pouţit termočlánek typu „K“ s přesností 

větší neţ 1,1 °C. 

5.4.3. Chyba způsobená operátorem 

Velikost vlivu této chyby do značné míry souvisí hlavně na zkušenostech operátora, který měření 

provádí a můţe mít podstatný vliv na výsledek zkoušky. Norma [8] stanoví situace, které jsou 

povaţovány za vznícení vzorku. Ne vţdy však musí být tyto situace nezkušeným operátorem 

správně vyhodnoceny. Další vliv na výsledek má pozornost operátora. Je potřeba, aby se 

v průběhu zkoušky plně věnoval pozorování vzorku a veškeré poznatky pečlivě zaznamenával 

pro pozdější vyhodnocení. 
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5.4.4. Další negativní vlivy na měření 

Na měření má vliv také spoustu dalších okolností. Norma [8] přesně stanoví, jakým způsobem 

má být zkušební zařízení sestaveno a kde umístěno. Nedodrţení těchto postupů můţe mít 

negativní vliv na výsledek zkoušky. Např. pokud bude zařízení umístěno příliš blízko digestoře  

a ta bude mít příliš vysoký výkon, můţe vlivem proudění vzduchu docházet k ochlazování 

zařízení i zkoumaného vzorku. Je potřeba také dodrţet teplotu v laboratoři v mezích, které 

stanoví výše uvedená norma. 

Při měření jsem se také setkal s problémem, kdy po sestavení zařízení a jeho spuštění došlo 

k tomu, ţe v programu instruNet se mi objevovaly zaznamenané teploty záporných hodnot. 

Tento problém byl způsoben tím, ţe jsem při sestavování zkříţil datový kabel, kterým posílal 

box Inet 100 data do osobního počítače, s kabelem, kterým byla regulována teplota vyhřívané 

plotýnky regulátorem Clare 4.0. Po přesunutí regulace od boxu Inet 100 a uloţení obou kabelů 

tak, aby se nikde nekříţili, byl problém odstraněn. 
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6. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ V UNIVERZITNÍ LABORATOŘI 

S VÝSLEDKY NAMĚŘENÝMI V AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNĚ SZ-214 

Výsledky měření jsou postupně uvedeny dále v Tabulce č. 3 aţ Tabulce č. 10. Pro kaţdý vzorek 

je zde uvedena vţdy první tabulka s hodnotami, které naměřili pracovníci akreditované zkušebny 

SZ-214, druhá tabulka obsahuje hodnoty, které jsem naměřil v univerzitní laboratoři. 

V první sloupci je uvedena výška vrstvy zkoumaného prachu, ve druhém teplota vyhřívané 

plotýnky, při níţ byla zkouška prováděna. Výsledek zkoušky je uveden ve třetím sloupci, ve 

čtvrtém je pak uvedena případná doba, za kterou se vzorek vznítil. V pátém sloupci jsou uvedeny 

projevy vzorku při měření. Pod tabulkou je uvedena zjištěná hustota vzorku a následně výsledek 

zkoušky. 

6.1. Vyhodnocení výsledků měření 

U všech měřených vzorků jsem dospěl k obdobnému závěru jako v akreditované zkušebně 

SZ-214, tj. stanovil jsem hodnotu minimální teplotu vznícení stejně. Rozdíly jsou pouze 

v časech, kdy jsem zpozoroval ţhnutí. V některých případech jsem ţhnutí zpozoroval později. 

Rozdíly však nejsou příliš velké, pouze v jednom případě činil 3 minuty, v ostatních 1 minutu. 

Tento rozdíl můţe být způsoben jednak tím, ţe pracovníci zkušebny mají s měřením daleko větší 

zkušenosti a jsou schopni poznat ţhnutí jiţ v jeho zárodku, dále pak přesností zařízení. Dalším 

faktorem můţe být čas, kdy je spuštěno záznamové zařízení, neboť toto se spouští aţ po 

zarovnání vzorku ve zkušebním krouţku.  

Na výsledek měření má také vliv to, jak je vzorek „dokonale“ zarovnán ve zkušebním krouţku. 

Při zarovnávání mohou vznikat ve vzorku tzv. „dolíčky“, coţ způsobí, ţe není vrstva prachu po 

celé ploše stejně vysoká a tudíţ můţe dojít ke vznícení dříve. Jelikoţ mám zkušeností s tímto 

měřením méně, určitě mi trvalo zarovnání déle, neţ zkušenému pracovníkovi. 

Součástí měření je také zjištění hustoty vzorku. Při výpočtu hustoty jsem došel také k téměř 

shodným výsledkům. Největší rozdíl oproti hodnotě naměřené v akreditované laboratoři činil 

2,09 kg.m
-3

. Rozdíly mohou být způsobeny různou přesností pouţitých vah pouţitých vah, 

způsobem zarovnání vzorku ve zkušebním krouţku (při rozhrnování a zarovnávání vzorku můţe 

dojít k rozdílnému udusání vzorku prachu) a v neposlední míře také mírou zaokrouhlení při 

výpočtech. 
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6.2. Srovnání výsledků vzorku „A“ (Novo-Passit) 

Tabulka č. 3 Výsledky měření akreditovanou zkušebnou SZ-214 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

300 vznícení 2 ţhne 

260 vznícení 5 ţhne 

250 vznícení 13 ţhne 

240 bez vznícení 30  

240 bez vznícení 33  

240 bez vznícení 35  

Hustota vzorku byla stanovena na 338,8 kg.m
-3

. Maximální teplota vznícení 5 mm vrstvy byla 

stanovena na 250 °C. 

Tabulka č. 4 Výsledky měření v univerzitní laboratoři 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

300 vznícení 3 ţhne 

260 vznícení 6 ţhne 

250 vznícení 16 ţhne 

240 bez vznícení 30  

240 bez vznícení 31  

240 bez vznícení 32  

Hustota vzorku byla stanovena na 338,35 kg.m
-3

. Maximální teplota vznícení 5 mm vrstvy jsem 

stanovil na 250 °C. 
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6.3. Srovnání výsledků vzorku „B“ (Natur Carop Powder) 

Tabulka č. 5 Výsledky měření akreditovanou zkušebnou SZ-214 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

300 vznícení 5 ţhne 

280 vznícení 9 ţhne 

270 bez vznícení 30  

270 bez vznícení 41  

270 bez vznícení 47  

270 bez vznícení 38  

260 bez vznícení 30  

250 bez vznícení 37  

Hustota vzorku byla stanovena na 384,94 kg.m
-3

. Maximální teplota vznícení 5 mm vrstvy byla 

stanovena na 280 °C. 

Tabulka č. 6 Výsledky měření v univerzitní laboratoři 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

300 vznícení 5 ţhne 

280 vznícení 9 ţhne 

270 bez vznícení 34  

270 bez vznícení 41  

270 bez vznícení 47  

270 bez vznícení 38  

260 bez vznícení 30  

250 bez vznícení 37  

Hustota vzorku byla stanovena na 382,85 kg.m
-3

. Maximální teplota vznícení 5 mm vrstvy jsem 

stanovil na 280 °C. 
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6.4. Srovnání výsledků vzorku „C“ (Wheat Bran Extract) 

Tabulka č. 7 Výsledky měření akreditovanou zkušebnou SZ-214 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

400 bez vznícení 60 vzorek bobtná, bublá, po 

okrajích a zespoda černá, 

postupně karamelizuje aţ 

zčerná 

400 bez vznícení 45 

400 bez vznícení 31 

300 bez vznícení 31 

250 bez vznícení 31 

Hustota vzorku byla stanovena na 635,96 kg.m
-3

. Při teplotě vyhřívaného povrchu do 400 °C 

nedošlo ke vznícení vrstvy prachu. 

Tabulka č. 8 Výsledky měření v univerzitní laboratoři 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

400 bez vznícení 32 vzorek bobtná, po okrajích a 

ode dna plotýnky černá, 

směrem do středu na povrchu 

hnědne, aţ taky částečně zčerná 

400 bez vznícení 45 

400 bez vznícení 60 

350 bez vznícení 32 

250 bez vznícení 30 

Hustota vzorku byla stanovena na 637,59 kg.m
-3

. Při teplotě vyhřívaného povrchu do 400 °C 

nedošlo ke vznícení vrstvy prachu. 
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6.5. Srovnání výsledků vzorku „D“ (Rozmarýnek) 

Tabulka č. 9 Výsledky měření akreditovanou zkušebnou SZ-214 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

400 bez vznícení 30 vzorek bublá, roztéká se, 

postupně se odpařuje se, 

karamelizuje aţ nakonec 

zčerná. 

400 bez vznícení 30 

260 bez vznícení 30 

200 bez vznícení 30 

120 bez vznícení 30 

Hustota vzorku byla stanovena na 121,93 kg.m
-3

. Při teplotě vyhřívaného povrchu do 400 °C 

nedošlo ke vznícení vrstvy prachu. 

Tabulka č. 10 Výsledky měření v univerzitní laboratoři 

Výška 

vrstvy 

(mm) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosaţení nejvyšší 

teploty bez vznícení 

Poznámka 

5 

400 bez vznícení 30 vzorek bobtná, roztéká se, 

odpařuje se, karamelizuje, aţ 

nakonec zčerná. 

400 bez vznícení 30 

260 bez vznícení 30 

200 bez vznícení 30 

120 bez vznícení 30 

Hustota vzorku byla stanovena na 122,84 kg.m
-3

. Při teplotě vyhřívaného povrchu do 400 °C 

nedošlo ke vznícení vrstvy prachu. 
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7. ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se věnuje stanovení minimální teploty vznícení v usazeném stavu u vybraných 

prachů na horkém povrchu. Nastiňuje tak částečně problematiku stanovování 

poţárně-bezpečnostních parametrů, které jsou dnes důleţitou součástí nejen při posuzování 

staveb a zařízení z hlediska bezpečnosti, ale také při řešení mimořádných událostí. 

V první kapitole je popsáno, co je to prach a které okolnosti mají vliv na jeho iniciaci. Jsou zde 

popsány vlastnosti prachových směsí z poţárně-bezpečnostního hlediska. 

Druhá kapitola se věnuje metodám, kterými se stanovuje minimální teplota vznícení prachů 

v usazeném stavu u nás. Je zde uveden popis jednotlivých zkušebních zařízení včetně jejich 

schématu a postup, kterým se měření provádí. V této kapitole se také pojednává o tom, jakým 

způsobem je potřeba před měřením vzorky připravit. 

Třetí kapitola se věnuje přípravě na měření v univerzitní laboratoři. Popisuje podrobně metodu, 

která byla pouţita pro měření minimální teploty, dále pak zařízení, na kterém bylo v univerzitní 

laboratoři měření provedeno. 

Ve čtvrté kapitole je popsán průběh měření. Nejprve je zde uveden postup při nastavování 

vstupních parametrů pro záznamové zařízení, a poté průběh měření jednotlivých vzorků. 

U jednotlivých měření jsou uvedeny grafy naměřených hodnot, které napovídají, co se ve vzorku 

během zkoušky dělo. 

V páté kapitole jsou zhodnoceny výsledky, které byly získány vlastním měřením. Tato kapitola 

se také věnuje nejistotě měření. 

V šesté kapitole jsou uvedeny tabulky s hodnotami, které byly naměřeny v akreditované 

zkušebně  SZ-214 v Ostravě-Radvanicích a ty pak porovnány s hodnotami, které byly naměřeny 

v univerzitní laboratoři. 

Závěrem lze říci, ţe stanovené cíle byly splněny a bylo potvrzeno, ţe měření prováděná 

v univerzitní laboratoři Fakulty bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy báňské-Technické 

univerzity v Ostravě jsou srovnatelná s měřeními v akreditované zkušebně. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  

 

Nastavení programu instruNet v 2.0.0. 

Na Obrázku č. I je zobrazeno hlavní okno programu, které umoţňuje spustit záznam měření, 

nastavování parametrů měření a zařízení. Pro účely této práce jsem pouţil záznam měření přímo 

do programu Microsoft Excel. Hlavní okno programu je zobrazeno na Obrázku č. I. 

 

Obrázek č. I Hlavní okno programu instruNet 

Toto okno se spustí kliknutím na: Start → Programy → instruNet → Application Software → 

Direct To Excel → Direct To Excel.exe. Po spuštění je potřeba nastavit parametry skenování 

(vlastního měření). To se provede kliknutím na tlačítko Setup. Otevře se okno zobrazené na 

Obrázku č. II. Postupně doplníme poţadované hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. II Nastavení parametrů měření 

Sample Rate: touto volbou nastavujeme, po kolika sekundách se má zaznamenat aktuální 

měřená hodnota, nastavení vypočteme podle vzorce: 
1

Sample rate
x

 , kde x je čas 

v sekundách a maximální vzorkovací čas je 60 sekund. Při zadávání desetinného čísla je 



 

II 

 

potřeba místo klasické desetinné čárky (,) pouţít tečku (.), jinak bude zadaná hodnota 

načtena nesprávně. 

Points per Scan: touto volbou nastavujeme kolikrát se během 1 měřícího cyklu má zaznamenat 

měřená hodnota, zde zadáváme celé číslo 

Num of Scan: touto volbou nastavíme, kolikrát budeme danou úlohu měřit (počet cyklů měření) 

Po nastavení hodnot klikneme na tlačítko OK. Ostatní volby pro potřeby této práce není nutné 

nastavit. Nyní je potřeba nastavit kanály, ke kterým budou připojeny senzory. V mém případě 

bude zapojen termočlánek měřící teplotu ve vyhřívané desce ke kanálu č. 13 (Channel 13) 

a termočlánek měřící teplotu ve zkoumaném vzorku ke kanálu č. 16 (Channel 16). Nastavení se 

provede kliknutím na tlačítko Channels v hlavním okně programu. Zobrazí se okno zobrazené na 

Obrázku č. III .  

 

Obrázek č. III Přehled kanálů zařízení INET-100 

Zde je zobrazen seznam kanálů, jejich nastavení a aktuální naměřená hodnota (Value Input). Pro 

nastavení potřebného kanálu je potřeba kliknout do buňky s názvem kanálu. V rozbalovacím 

menu Setting: nově otevřeného okna změníme volbu General na Hardware, jak zobrazuje 

Obrázek č. IV. 



 

III 

 

 

Obrázek č. IV Změna volby Setting: pro nastavení kanálu 

Nyní je potřeba zvolit typ termočlánku. V rozbalovacím boxu Sensor Type: vybereme 

poţadovaný typ termočlánku. Pro účely této diplomové práce jsem pouţil termočlánek typu K 

(K Thermocouple). Nastavení je zobrazeno na Obrázku č. V . 

 

Obrázek č. V Výběr typu termočlánku 

 



 

IV 

 

Po zvolení typy termočlánku se objeví další okno, ve kterém si zvolíme rozsah teplot, které se 

budou během měření zaznamenávat. Zadáme rozsah a klikneme na OK. Postupně zadáme 

hodnoty, které po nás program poţaduje. Zadávání rozsahu teplot je znázorněno na Obrázku 

č. VI. 

 

 

Obrázek č. VI Volba rozsahu teplot, které se budou zaznamenávat 

Jakmile máme zadány všechny poţadavky programu, zobrazí se okno se zvolenými parametry, 

kde můţeme naší volbu překontrolovat a popř. provést opravu či změnu. Příklad je na Obrázku 

č. VII. 

 

Obrázek č. VII Příklad nastavení termočlánku pro Kanál 13 

 



 

V 

 

Pokud máme vše správně nastaveno, můţeme kliknout na tlačítko OK, čím se dostaneme zpět 

k oknu se všemi kanály. Stejným postupem nastavíme další kanály, ze kterých potřebujeme 

zaznamenávat data. Pokud máme nastaveny všechny kanály, můţeme je aktivovat (pokud nejsou 

aktivovány, hodnoty se z nich nezaznamenávají). Klikneme na úzké prázdné pole u kanálů, které 

chceme zaznamenávat. Toto pole se vybarví červeně. Aktivace kanálů je zobrazena na Obrázku 

č. VIII. 

 

Obrázek č. VIII Příklad aktivace kanálů pro záznam teplot 

 

Nyní máme vše připraveno k záznamu. Kříţkem v horním pravém rohu okno zavřeme, čím se 

dostaneme zpět k hlavnímu oknu. Zde klikneme na tlačítko Save a nastavení si uloţíme do 

zvolené sloţky. Záznam teplot poté spustíme kliknutím na tlačítko Start. Tím se nám otevře sešit 

aplikace Microsoft Excel a do něj se zaznamenané hodnoty budou ukládat. Po ukončení měření 

uloţíme sešit Microsoft Excel do zvolené sloţky. Měření ukončíme kliknutím na tlačítko Stop na 

hlavním okně programu. 


