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PROCHÁZKA, Jiří. Inertizace hybridních směsí plynnými inerty. Ostrava, 2011. 65 s. 

Diplomová práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. 

 

Tato práce se věnuje problematice inertizace hybridních směsí plynnými inerty. Je 

rozdělena na dvě části. V první části, teoretické, jsou shrnuty poznatky o výbuchu, hybridních 

směsích, inertizaci a možnosti jejího využití. V druhé části jsou popsána jednotlivá měření a 

jejich výsledky. Měření probíhalo na výbuchovém autoklávu VA-250. Věnují se zkoumání 

výbuchových parametrů mouky, mouky-metanu a směsi mouky-metanu-dusíku. Výsledky 

jsou zpracovány formou tabulek a grafů. 
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          This work is dedicated to the inerting of hybrid mixtures using gas inerts. It is 

divided into two parts. In the first part, theoretical, findings are summarized on the blast, 

hybrid mixtures, inert and its application. The second part deals with the measurement and 

results. Measurements were carried out in an autoclave explosion VA-250. Dedicated to 

exploring the parameters of explosion of flour, flour-methane and flour-methane-nitrogen. 

The results are processed in the form of tables and graphs. 
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1 Úvod 

S rostoucím všeobecným rozvojem, v široké škále odvětví, dochází ke zvyšování 

rizika vzniku havarijních situací. Mezi tyto případy patří samozřejmě vznik výbušné 

atmosféry, tvorbou hybridních směsí. Hybridní směsi, jež se v minulosti vyskytovaly 

převážně v těžebním průmyslu, dnes vytvářejí nebezpečí ve větším měřítku. V případě, kdy 

není možno zamezit vzniku těchto výbušných atmosfér, přichází na řadu jiné způsoby ochrany 

proti výbuchu. Mezi jeden ze způsobů primární protivýbuchové ochrany se řadí i inertizace 

chráněného prostoru. K zamezení výbuchu a ochraně osob, majetku či životního prostředí je 

třeba zvolit při inertizaci vhodný prostředek a znát jeho vliv na průběh výbuchu. Je třeba znát 

i další náležitosti, jež ovlivňují celý možný průběh výbuchu či inertizaci. 

Následujícím text bude rozdělen na dvě hlavní části. V první, teoretické části, bude 

popsán výbuch samotný, možnosti ovlivnění průběhu a možnosti omezení jeho účinků. Druhy 

výbušných látek a možnosti jejich kombinace, tedy zmiňované hybridní směsi.  Budou zde 

uvedeny některé inertní látky, používané k zamezení výbuchu a metody inertizace využívané 

v praxi.   

Druhá část práce se bude věnovat zkoumání výbuchových parametrů vybrané hybridní 

směsi. Kapitoly této části budou obsahovat popis měřících zařízení, jež budou při praktických 

měřeních použity. Bude zjištěna optimální koncentrace hybridní směsi, čili určitý poměr 

složek, při němž bude dosahovat směs nejvyšších výbuchových parametrů. Dalším úkolem 

bude zjištění vlivu přídavku dusíku na výbuchové parametry. Je známo, že přídavkem 

určitého množství inertního plynu do směsi již nedojde k výbuchu. V této práci budou ovšem 

zkoumána změna výbuchových parametrů (maximálního výbuchového tlak a rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku) v závislosti na zvyšování poměru dusíku v hybridní směsi při 

koncentracích kdy k výbuchu ještě dochází.  

Lze předpokládat, že hodnoty výbuchových parametrů budou klesat. Konkrétní 

hodnoty budou určeny pomocí výbuchového autoklávu VA-250 v laboratořích Fakulty 

bezpečnostního inženýrství v Radvanicích. Výsledky budou vyhodnoceny formou grafů a 

tabulek a shrnuty v závěrečném hodnocení. 
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2 Rešerše literatury 

 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2005. 188 s. ISBN 80-86111-21-0. 

 

Publikace se dělí na dvě základní části. V první části se autor věnuje charakteristikám 

výbušných směsí, uvádí možnosti ovlivnění průběhu výbuchu a jeho účinků a popisuje druhy 

výbušných látek. V textu jsou uvedeny příklady vzniku výbušných koncentrací v praxi. Druhá 

část obsahuje opatření, jež mohou v praxi zabránit výbuchu či zmírnit jeho účinky. 

 Publikace přispěla k tvorbě této práce především svou první částí, v níž jsou 

dostatečně podrobně popsána problematika výbuchu s možnostmi jeho ovlivnění. Text je 

doplněn obrázky, jež dostatečně podrobně znázorňují popisovanou problematiku. V menším 

měřítku jsou zde popsány hybridní směsi a jejich účinky. 

 

 

BARTKNECHT, Wolfgang. Staub-explosionen . Berlin : Springer-Verlag, 1987. 267 s. ISBN 3-540-

16243-7. 

 

Autor se v knize zabývá především výbušností prachů. Jsou zde popsány příklady havárií 

způsobené výbuchy prachů. V dalším textu jsou uvedeny přístroje, ve kterých byly měřeny 

výbuchové charakteristiky různých prachů. V knize jsou uvedeny možnosti ovlivnění 

výbušnosti prachových disperzí a možností jejích inertizace. V poslední části se autor zabývá 

zařízeními, která omezují či zmírňují účinky výbuchu prachových disperzí v praxi. 

         Kniha velice podrobně popisuje problematiku výbušnosti prachů, doplněnou o poznatky 

z praktických měření. Je zde uvedena široká škála grafů a obrázku z provedených měření. 

V jedné z částí autor popisuje i hybridní směsi, jejich výbuchové parametry či inertizaci. 
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3 Terminologie 

 V následujícím textu budou využívány pojmy, jejichž vysvětlení je dle [3] popsáno 

níže. 

 

Hořlavá látka: látka ve formě plynu, páry, kapaliny pevné látky nebo jejich směsi, která je 

schopna vyvolat exotermickou reakci, pokud v kombinaci s oxidačním činidlem dojde k její 

iniciaci. 

Výbušná atmosféra: směs oxidačního prostředku a hořlavé látky ve formě plynu, páry, mlhy 

nebo prachu při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do 

celé nespálené směsi. 

Výbuch: náhlá oxidace nebo rozkladná reakce, jež se vyznačuje vzrůstem teploty či tlaku, 

nebo nárůstem obou veličin zároveň. Aby k výbuchu došlo, je třeba, aby byla přítomna 

výbušná atmosféra, prostor a iniciační zdroj. 

Výbuchový tlak: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry o určité 

koncentraci. 

Detonace: výbuch, jenž se rozšiřuje nadzvukovou rychlostí a vyznačuje se rázovou vlnou. 

Deflagrace: výbuch, jenž nedosahuje rychlosti detonace (šíří se podzvukovou rychlostí). 

Dolní mez výbušnosti (LEL): je nejnižší koncentrace hořlavé látky ve směsi s oxidačním 

činidlem, při které je schopna šířit výbuch. 

Horní mez výbušnosti (UEL): je nejvyšší koncentrace hořlavé látky ve směsi s oxidačním 

činidlem, při které je schopna šířit výbuch. 

Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. 

Dolní bod výbušnosti (LEP): teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených 

par ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti. 

Horní bod výbušnosti (UEP): teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených 

par ve vzduchu rovna horní mezi výbušnosti. 

Body výbušnosti: vymezují rozsah výbušnosti. 

Hybridní směs: směs oxidačního činidla a hořlavých látek, jež mají rozdílné fyzikální stavy 

(např. výbušný prach + výbušný plyn). 

Inertizace: přidávání inertní látky tak, aby bylo zabráněno vzniku výbušných atmosfér. 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku: závislost tlak na čase při dané koncentraci 

v uzavřené nádobě. 
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4 Výbuch  

4.1 Formulace výbuchu 

Dle [9] je výbuch možno popsat jako náhlou fyzikální či chemickou změnu stavu hmoty, 

doprovázenou uvolněním energie a pohybem. Výbuch je tedy mnohotvárný jev a obecně lze 

jmenovat například následující typy výbuchů: 

 chemický výbuch (nálože); 

 jaderný výbuch (jaderné nálože); 

 elektrický (elektrický výboj); 

 výbuch parního kotle; 

 výbuch na slunci, v kosmu, sopky atd. 

 

Dle [11] může mít výbuch odlišný průběh, od pomalého až po velmi vysoký, přičemž 

rychlosti mohou dosahovat od několika metrů za vteřinu až po tisíce metrů za sekundu. 

Rychlost výbušné přeměny závisí na více faktorech, mezi něž patří druh a síla iniciačního 

zdroje, fyzikální podmínky okolí a vlastnosti výbušné látky. Podle lineární rychlosti výbuchu 

a tlakových změn se rozdělují výbušné přeměny na následující: 

 explozivní hoření (lineární rychlost výbuchu 10
-1

 – 10 m/s), 

 vlastní výbuch (lineární rychlost výbuchu 10
5
 m/s), 

 detonace (lineární rychlost výbuchu 10
6
 m/s). 

Při explozivním hoření neboli deflagraci je lineární rychlost šíření výbuchu poměrně 

malá, proto mají nespálené produkty dostatek času na únik z reakčního pásma a tím se 

neúčastní další reakce. Výbuchový tlak nevzrůstá s časem, je téměř konstantní. 

Vlastní výbuch neboli výbuch druhého řádu tvoří přechod mezi deflagrací a detonací. 

Pokud nestačí plynné produkty unikat z reakčního pásma, dochází k zvyšování tlaku a 

dalšímu narůstání lineární rychlosti, tím může dojít k přechodu v detonaci. Lineární rychlost 

výbuchu roste s tlakem. 

Detonace neboli výbuch prvého řádu je nejrychlejší druh výbuchu. Narůstáním tlaku 

v reakčním pásmu je dosaženo největší lineární rychlosti. V místě detonace vzniká velké 

množství plynných produktů, jež se pohybují za detonační vlnou. Rozdílem tlaků v čele 
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detonační vlny a v pásmu, následující za vlnou, dochází k tzv. skoku zhuštění neboli rázu. 

Vysoké rázové rozdíly jsou příčinou destruktivních účinků výbuchu prvého řádu. Po ukončení 

výbuchu se za rázovou vlnou pohybuje pásmo stlačeného vzduchu, plamen a zplodiny 

výbuchu. Projevy detonace jsou zvukové, světelné, tepelné a tlakové efekty [11,9]. 

4.2 Tlaková vlna výbuchu 

Dle [15] se tlaková vlna vytváří při všech druzích výbuchu. Její intenzita a časový 

průběh závisí na chemických vlastnostech výbušné látky, reakcích s okolím za různých 

fyzikálních stavů, chemických reakcích a fyzikálních podmínkách okolí. 

V literatuře [9] se uvádí, že základem výbuchových procesů jsou vlny napětí, které po 

výbuchu obklopí prostředí, mezi něž se dá zařadit i vlna tlaková. Vlnu napětí si můžeme 

představit, v otevřeném či uzavřeném prostoru, jako část či oblast prostředí, která je v obecně 

přechodném pohybu a s různými tlakovými vlastnostmi. Hranici mezi tímto prostředím a 

ostatními se nazývá čelo vlny. 

Po iniciaci směsi a následném výbuchu se začne šířit tlaková vlna v přibližně kulových 

vlnoplochách otevřeným prostorem. Při nárazu čela vlny na pevnou překážku dochází 

k odrazu a modifikaci tlakové vlny, případně modifikaci pevné překážky. Pro stanovení 

parametrů výbuchu (časový průběh, doby trvání tlakové či podtlakové fáze, maximálního 

přetlaku, atd). existují různé metodiky, avšak pro přesnější stanovení těchto parametrů se 

využívá především experimentálních měření. 

Způsob šíření tlakových vln, rychlost čela vlny a další projevy účinků vln napětí je 

odlišné pro různá prostředí. Autor [9] popisuje rozdílné chování vln ve vzduchu, vodě a 

horninách. V tabulce 1 jsou uvedeny vlastnosti některých trhavin. 
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Tabulka 1 – Vlastnosti některých trhavin dle [9] 

Výbušnina Měrný objem 

výbuchových 

plynů Vcp [l/kg] 

Měrné teplo 

výbuchu  Qw 

[kcal/kg] 

Teplota 

výbuchu 

[ºC] 

Rychlost 

detonace D 

[m/s] 

Teplota 

vzplanutí 

[ºC] 

Nitroglycerin 717 14070 4110 8000 210 

Nitroglikol 738 16090 4230 8300 215 

Tritol 728 1000 2950 6800 310 

Třaskavá rtuť 304 368 4810 5400 165 

Černý prach 259 587 2615 400 300 

Dynamit 62% 634 1200 4040 6600 205 

Střelná bavlna 936 810 2640 6300 200 

 

4.3 Průběh výbuchu 

Dle [3] průběh výbuchu lze pozorovat na výbuchové křivce, která je charakterizována 

závislostí tlaku na čase (viz. obrázek 1). V bodě A dojde k iniciaci směsi metanu s kyslíkem. 

Čas, který uplyne mezi body A a B, se nazývá doba indukční periody (tj, výb). Je to doba než se 

projeví zvýšení tlaku. Od bodu B dochází ke zvyšování tlaku. V důsledku zvyšování teploty 

dochází k narůstání reakční rychlosti až do bodu C (inflexní bod), kde dosahuje rychlost 

narůstání výbuchového tlaku maximálních hodnot. V důsledku úbytku reakčních složek 

dochází od bodu C do bodu D ke snižování rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, až je v bodě 

D nulová. Od bodu D klesá tlak vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. Tlak v 

bodě D se nazývá výbuchový tlak (pvýb). Rychlost nárůstu výbuchového tlaku (
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)𝑣ý𝑏  

vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě. 

𝑡𝑔𝛼 =
∆𝑝

∆𝑡
≅ (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)𝑣ý𝑏  (1) 
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Obr. 1 –  Výbuchová křivka dle [7] 

 

4.4 Výbuchové charakteristiky 

Dle [7] výbuchové parametry výbušné směsi, především výbuchový tlak a rychlost 

narůstání výbuchového tlaku, se podstatně mění s koncentrací výbušné směsi. Největších 

hodnot těchto parametrů dosahují směsi při optimálních koncentracích (copt). Optimální 

koncentrace je u plynů a par hořlavých kapalin nepatrně vyšší než stechiometrická 

koncentrace. U prachů je optimální koncentrace rovna dvou až tří násobku koncentrace 

stechiometrické. Velikost výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, v 

závislosti na koncentraci směsi, znázorňují obrázky 2 a 3. Při zmenšujícím či zvětšujícím se 

podílu výbušné látky ve směsi se dosahuje až dolní, případně horní, meze výbušnosti a rozsah 

výbušnosti se tím uzavírá. Dolní mez výbušnosti představuje nedostatek hořlavé látky ve 

směsi, zatímco horní mez výbušnosti představuje nedostatek oxidačního prostředku. 
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Obr. 2 –  Závislost výbuchového tlaku na koncentraci směsi dle [7] 

 

 

 

Obr. 3 –  Závislost  rychlosti výbuchového tlaku na koncentraci směsi dle[7] 
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5 Podmínky pro vznik výbuchu  

Jak již bylo řečeno po vzniku výbušného souboru a následné iniciaci za jistých podmínek 

dochází k výbuchu. Aby došlo k výbuchu, je zapotřebí dle [7]: 

 prostor, ve kterém má k výbuchu dojít, 

 dostatečně silný iniciační zdroj, 

 oxidační prostředek,  

 jemně rozptýlená hořlavá látka. 

Pokud je vyloučena pouze jedna z těchto podmínek, k výbuchu nedojde. V praxi se 

vylučování těchto podmínek nazývá protivýbuchová ochrana. Dále budou popsány jednotlivé 

podmínky a jejich vliv na výbuchové parametry. 

 

5.1 Prostor 

Velikost a především tvar prostoru výrazně ovlivňuje průběh výbuchu. Byly zkoumány 

výbuchy v nádobách různých tvarů a bylo zjištěno, že výbuchové parametry se liší u nádob 

podlouhlých a nádob tzv. kubických.  

U kubických nádob je jejich délka menší či rovna dvojnásobku průměru. 

 

𝑙 ≤ 2 × 𝑑 (2) 

 

Platí zde kubický zákon, jenž popisuje pokles rychlostí narůstaní výbuchového tlaku se 

zvětšujícím se objemem nádoby. Kubický zákon je platný pro hořlavé plyny a páry hořlavých 

kapalin od objemu nádoby 5l a pro prachy od objemu nádoby 40 l. 

 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)𝑚𝑎𝑥 .𝑉

1/3 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. = 𝐾𝑔(𝐾𝑠𝑡)  (3) 

 

Dle [17] je maximální výbuchový tlak veličinou závislou na objemu a koncentraci, 

proto byly pro různé látky stanoveny konstanty, které popisují rychlost nárůstu tlaku. Tyto 

hodnoty se nazývají kubické konstanty a byly stanoveny za konstantních podmínek tedy 

v objemu 1 m
3
. Jejich značení je Kg pro směsi plynů a par hořlavých kapalin a Kst pro 
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prachovzduchové směsi. Prachy se zařazují dle hodnoty Kst (st z německého staub – prach) 

do tříd, které jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 – Rozdělení hořlavých prachů dle [2] 

Třída Kst [bar.m.s
-1

] Příklad 

název Kst [bar.m.s
-1

] Pmax [bar] 

 

St 1 

 

>0-200 

PVC 98 8,5 

Sušené mléko 130 9,7 

Hnědé uhlí 176 10,0 

 

St 2 

 

201-300 

Dřevěný prach 208 9,4 

Celulóza 229 9,8 

Organický peroxid 273 9,0 

 

St 3 

 

>300 

Pigment 344 10,7 

Červený fosfor ~ 570 ~ 6,0 

Hliník 650 12,5 

 

Maximální výbuchové tlaky se u kubických nádob se zvětšujícím objemem nemění. 

Může být dosahováno tlaku až 1 MPa u hořlavých plynů a par hořlavých kapalin a 1,3 MPa u 

prachů. 

 U podlouhlých nádob rostou výbuchové parametry s prodlužující se nádobou (kubický 

zákon zde neplatí). Projevují se zde tlakové účinky výbuchu, osové tlaky mohou dosahovat až 

9 MPa, radiální 3 MPa. Detonační rychlost čela plamene může dosáhnout až 2000 m/s.  

 

5.2 Iniciáční zdroj 

Schopnost iniciačního zdroje způsobit výbuch je možno vyjádřit velikostí jeho iniciační 

energie. K iniciaci výbušné atmosféry je často potřená odlišná velikost iniciační energie, v 

závislosti na druhu výbušné látky, skupenství a dle [12] podmínkách prostředí. Mezi tyto 

podmínky se řadí: teplota, tlak, stav pohybu prostředí, velikost tvar a uspořádání prostředí, 

jeho propojení s jinými prostory, složení okolní atmosféry (dostupnost oxidačního prostředku) 

atd. Minimální iniciační energie je nejmenší množství energie, která je schopna iniciovat látku 

při optimální koncentraci. Optimální koncentrace se blíží koncentraci stechiometrické u plynů 

a dvou až třínásobku stechiometrické koncentrace u prachů. Obecně lze říci, že plyny se dají 
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snadněji iniciovat nežli prachy. Velikost iniciační energie je u plynů standardně 10 J u prachů 

10 KJ. Některé látky však nemusejí být iniciovány těmito standardními energiemi, ale při 

zvýšení energie k výbuchu dojde. Zvláště u prachů je rozsah iniciačních energii veliký 

(například u cukru je zapotřebí daleko menší iniciační energie, než u sazí, které jsou těžko 

iniciovány i silným zdrojem). S rostoucí iniciační energií dochází ke změně výbuchových 

charakteristik. Zejména se zvyšuje maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Dle [12] 

se zdroje iniciace dělí na elektrické jiskry a zdroje tepla. Přehled nejčastějších iniciačních 

zdrojů vyskytujících se v praxi je uveden v tabulce 3.  

 

 

Tabulka 3 – Seznam možných iniciačních zdrojů dle [17] 

iniciační zdroj pravděpodobná příčina relevantní pro 

prachy 

relevantní 

pro plyny 

horké povrchy tření rotujících povrchů, poruchy zařízení 

pracující za vysokých teplot, poruchy tepelné 

izolace, opracování materiálů, poruchy spojek, 

brzd, ložisek, zadření mechanismů 

ANO ANO 

plameny; horké plyny; 

žhavé částice 

zařízení na spalování, sušení, práce s plamenem, 

... 

ANO ANO 

mechanicky vznikající 

jiskry 

tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, 

leštění), cizí předměty v zařízeních, řezání, 

poruchy brzd, ložisek, a rotujících mechanismů, 

… 

ANO ANO 

elektrická zařízení 

(elektrické jiskry a horké 

povrchy) 

zapínání a rozpínání obvodů, uvolnění kontaktů 

a spojů, elektrické oblouky, oteplení, poruchy 

osvětlovacích těles,  ... 

 

ANO ANO 

rozptylové elektrické 

proudy 

zpětné proudy, poruchy izolací VN vedení a 

zařízení, závady v elektroinstalacích, magnetická 

indukce, poruchy obvodů zpětných proudů, ... 

výjimečně (dle 

druhu) 

dle druhu 

pro většinu 

statická elektřina poruchy uzemnění, rychle probíhající oddělovací 

a třecí postupy 

ojediněle, 

zcela zřídka 

většinou ano 

úder blesku blesk, ohřátí bleskosvodu, indukce statické 

elektřiny i bez přímého úderu blesku 

ANO ANO 

vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny 

poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy 

měřících a lékařských přístrojů, 

výjimečně, 

zcela zřídka 

pro některé 
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vysokofrekvenční generátory (sušení, kalení, 

svařování, řezání), ... 

elektromagnetické vlny soustředěné paprsky a vlny (čočky, reflektory), 

lasery (včetně měřící techniky), zdroje silného 

záření, ... 

dle energie 

(často ano) 

pro většinu 

ionizující záření RTG paprsky, radioaktivita, následné chemické 

reakce (rozkladné exotermické reakce), 

mikrovlnné záření, ... 

dle energie 

(často ano) 

pro většinu 

ultrazvuk absorbce ultrazvukových vln dle energie (v 

praxi nereálné) 

výjimečně 

adiabatická komprese a 

rázové vlny 

teplo při výrazných a rychlých adiabatických 

kompresích, zahřívání při průchodu rázové vlny 

potrubím 

v praxi 

nereálné 

pro většinu 

exotermické chemické 

reakce (např. 

samovznícení) 

chemické reakce, pyroforní a zápalné látky, 

biochemické procesy, polymerační reakce,... 

 

dle vyvinuté 

teploty (často 

ano) 

většinou ano 

 

5.3 Oxidační prostředek 

V praxi se jako nejčastější oxidační prostředek vyskytuje vzduch. Složky vzduchu jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 4 – Složky atmosférického vzduchu dle [16] 

 

plynná složka 

 

chemická značka 

obsah složky dle 

objemu hmotnosti 

% 

dusík N2 78,09 75,5 

kyslík O2 20,95 23,17 

argon Ar 0,93 1,286 

oxid uhličitý CO2 0,03 0,043 

neon Ne 1,8.10
-3

 1,2.10
-3

 

helium He 5,24.10
-5

 7,0.10
-5

 

krypten Kr 1,0.10
-4

 3.10
-4

 

vodík H2 5,0.10
-5

 - 

xenon Xe 8,0.10
-6

 4,0.10
-4

 

ozon O3 1,0.10
-6

 - 

vzduch - 100 100 
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Největších výbuchových parametrů dosahují hořlavé látky ve směsi s čistým kyslíkem. 

Při zvyšování koncentrace kyslíku se zvyšuje výbuchový tlak a rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku. Naopak při snižování kyslíku dochází k poklesu hodnot výbuchových charakteristik. 

Pokud obsah kyslíku klesne pod tzv. limitní obsah kyslíku, k výbuchu již nedojde. Limitní 

obsah kyslíku se liší v závislosti na druhu látky [7]. Na obrázku 4 a 5 jsou uvedeny 

výbuchové charakteristiky metanu a vodíku ve směsi s kyslíkem v nádobě o objemu 7 l a 

iniciační energií 10 J.  

 

 

 

Obr. 4 –  Závislost výbuchového tlaku na množství metanu a vodíku  ve směsi s  kyslíkem 

dle[7] 
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Obr. 5 –  Závislost rychlosti nárůstu tlaku na množství metanu a vodíku ve směsi 

s kyslíkem dle[7] 

 

5.4 Hořlavé látky 

Dle [7,17] je většina hořlavých látek schopna tvořit výbušné atmosféry. K dosažení 

výbuchu je třeba, aby látka byla jemně rozptýlena v prostoru. Různá skupenství mají odlišnou 

schopnost mísit se s oxidačními prostředky, různé výbuchové charakteristiky, jiný průběh 

výbuchu a jeho následky. Proto se dají hořlavé látky dle skupenství rozdělit do tří skupin: 

 

 plyny, páry a mlhy hořlavých kapalin, 

 prachy, 

 hybridní směsi. 

5.4.1 Plyny, páry a mlhy hořlavých kapalin 

Dle [7] mohou být plynné výbušné atmosféry tvořeny směsí hořlavého plynu, par 

hořlavých kapalin či aerosolů a mlh tvořené kapičkami hořlavé kapaliny. Největší nebezpečí 

většiny plynných směsí je dána tím, že stačí poměrně malá iniciační energie k jejich vzplanutí 

a zároveň jsou nebezpečné již při malých koncentracích. 

Aerosoly a mlhy hořlavých kapalin jsou tvořeny kapičkami s průměrem menším než 1 

mm. V praxi se mohou vyskytnout i kapičky o velikosti 0,001 mm. 
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5.4.2 Prachy 

Dle [7] jsou prachy tvořeny pevnými částečkami látky s největším rozměrem 0,5 mm, 

to neplatí u vláken a jiných atypických materiálů, které mohou tuto hodnotu překročit. 

Prach se může vyskytovat ve dvou formách. V usazené formě, nazývané aerogel, 

může být prach nevýbušný. Z tohoto stádia může prach jednoduše (např. vibracemi) přejít do 

rozvířené formy, nazývané aerosol, jenž může být výbušná. Prach může přecházet snadno i 

z formy aerosolu na aerogel, průběh tohoto děje se dá nazvat sedimentací. Dle [11] je rychlost 

sedimentace závislá na mnoha faktorech. Je ji možno ovlivnit elektrickým polem, 

ultrazvukem či gravitačním polem. Další okolnosti ovlivňující rychlost sedimentace jsou: 

rozdíl hustot prostředí a prachu, viskozita prostředí, tlak (v potrubích), odstředivá síla atd. 

Literatura [2] uvádí, že velice jemně rozptýlený prach (tzv. prach v prachu) může zůstat ve 

formě aerosolu ve vzduchu až po dobu 48 hodin.   

V praxi vychází nebezpečí prachů z jejich nehomogenního složení v prostoru. Prach 

při rozvíření pomalu sedimentuje a jeho koncentrace klesá se zvětšující se vzdáleností od 

místa rozvíření. Jeho koncentrace v čase a prostoru není stálá. Prach může, díky své, 

nehomogenní koncentraci, vytvářet místí výbušné koncentrace, kde může být iniciován. 

Veliký vliv na výbuchové parametry má též střední velikost zrna, čili jemnost prachu. 

Prachy, které mají menší zrno, mohou být iniciovány snadněji. Je to způsobeno celkově 

větším povrchem prachu s menším zrnem, oproti prachu se zrnem větším [17]. 

 

5.4.3 Hybridní směsi 

Hybridní směs je směs oxidačního činidla a hořlavých látek, jež mají rozdílné fyzikální 

stavy, v praxi nejčastěji hořlavý prach a hořlavý plyn. Ovšem za hybridní směsi lze považovat 

i mlhy, v nichž může být obsažena hořlavá kapalina zároveň ve formě kapiček a pár hořlavé 

kapaliny. Nebezpečí hybridních směsí vychází ze změny výbuchových parametrů po smíchání 

více výbušných forem. Dále budou uvedeny vlastnosti hybridních směsí složených plyn + 

prach. Tyto směsi mohou vznikat například při zahřívání prachů a jejich částečné sublimaci, 

kdy se část prachu přemění na plyn a tím vzniká ona hybridní směs. Ovšem nejčastěji se 

vyskytují v hornickém průmyslu (uhelný prach + metan).  
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 Například pokud je v prostoru obsažen výbušný prach, v koncentraci pod dolní mezí 

výbušnosti a smísí se s malým množstvím hořlavého plynu, může se směs stát výbušnou. Se 

stoupající koncentrací plynu ve směsi klesá dolní mez výbušnosti této směsi a stoupají 

výbuchové charakteristiky. Změna výbuchových charakteristik je zřejmá zvláště u prachů 

s vysokou hodnotou minimální iniciační energii a nízkou hodnotou rychlosti hoření ve 

vzduchu. 

Na obrázku 6 jsou uvedeny změny výbuchových parametrů hrachové moučky v závislosti 

na přimísení určitého množství propanu. 

 

  

 

Obr. 6 –  Závislost výbuchových parametrů na koncentraci kyslíku při různých poměrech 

složek hybridní směsí hrachové moučky a propanu (nádoba V=1m
3
, E i=10 kJ) dle [2] 

 

Na obrázku 7 je znázorněna rychlost nárůstu výbuchového tlaku v závislosti na poměru 

hybridní směsi. Směs je tvořena etanolem a magnesiem-stearátem, který se využívá 

v prostředcích k hubnutí a vzniká reakcí hořčíku a kyseliny stearové. 
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Obr. 7 –  Vliv vzájemného poměru složek hybridní směsi na rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku dle[8] 

 

Nebezpečí hybridních směsí si lze představit z následujícího příkladu: Autor [5] 

zkoumal změnu minimální výbušné koncentrace prachu železa po přidání určitého množství 

propanu. Bez přídavku propanu byla minimální výbušná koncentrace 200 g/m
3
, po přidání 1 

objemového procenta propanu klesla minimální výbušná koncentrace prachu železa na 

100 g/m
3
. 

Při tvorbě hybridních směsí dochází také ke snižování hodnoty minimální iniciační 

energie. Na obrázku 8 je znázorněn vliv příměsi propanu do různých prachovzduchových 

směsí na velikost iniciační energie. 
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Literatura [14] shrnuje nejdůležitější poznatky o hybridních směsích, konkrétně o 

prachovzduchových směsích s přídavkem plynovzduchové  či parovzduchové směsi: 

 

 nevýbušné prachovzduchové směsi a nevýbušné plynovzduchové či parovzduchové 

směsi mohou vytvářet výbušné hybridní směsi, 

 přidáním hořlavého plynu do hořlavého prachu vzroste hodnota maximálního 

výbuchového tlaku pmax, 

 hodnota Kst hořlavého prachu se výrazně zvyšuje přidáním hořlavého prachu a 

dosahuje mnohdy hodnoty Kg při optimální koncentraci výbušného prachu → může 

dojít ke změně třídy výbušnosti prachu (viz tabulka 2). 

 

 

 

Obr. 8 –  Vliv příměsi propanu do různých hořlavých pra chů na minimální iniciační 

energie směsi dle[2] 
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6   Ovlivnění průběhu výbuchu 

Průběh výbuchu ovlivňují vlastnosti látek a prostředí, v němž výbuch probíhá. Tyto 

vlastnosti mají vliv jak na průběh výbuchu, tak i na výbuchové parametry. Dle [7] jsou to 

následující: 

 

 velikost objemu a tvar nádoby, 

 iniciační energie, 

 vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře, 

 vliv velikosti částic prachu, 

 vytváření hybridní směsi, 

 počáteční tlak v okamžiku iniciace, 

 počáteční teplota, 

 turbulence směsi, 

 spojené nádoby, 

 potrubí. 

 

Prvních pět výše uvedených vlastnosti již bylo popsáno v kapitole 4. Následující jsou 

popsány níže. 

 

6.1 Počátečná tlak v okamžiku iniciace 

Dle [7] hodnota počátečního tlaku nijak neovlivňuje optimální koncentraci směsi, 

kromě prachovzduchových směsí, kde vlivem stlačení oxidačního prostředku je třeba více 

výbušného prachu, čili optimální koncentrace roste. Komprimací se zvětšuje množství směsi 

o optimální koncentraci, tím se v závislosti na změně počátečního tlaku rovnoměrně zvyšují 

výbuchové parametry. 
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V praxi se využívá podtlaku ke snížení následků výbuchu. Konkrétně dle [14] může 

dojít při snížení počátečního tlaku u prachovzduchových směsí k jedné z následujících 

možností: 

 

 výbuch je vyloučen (obecně platí počátečním tlaku menším než 50 mbar), 

 maximální výbuchový tlak nepřevyšuje hodnotu atmosférického tlaku (obecně 

platí pro organické prachy a počáteční tlak menší než 0,1 bar). 

 

Na obrázku 9 a 10 je znázorněn vliv zvýšení počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak 

a na rychlost narůstání výbuchového tlaku [7]. 

 

 

Obr. 9 -Vliv nárůstu počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak směsi metanu se 

vzduchem dle [7] 
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Obr. 10 -Vliv nárůstu počátečního tlaku na rychlost na růstání výbuchového tlaku  směsi 

metanu se vzduchem dle [7] 

 

6.2 Počáteční teplota 

Dle [7] dochází při zvyšování teploty k růstu reakční rychlosti. Zvýšením reakční 

rychlosti dochází k růstu výbuchových parametrů. Závislost mezi počáteční teplotou a 

výbuchovými parametry je tedy zřejmá. Pokud se, dle [14], u prachovzduchových směsí 

zvyšuje počáteční teplota, dochází ke snižování hodnoty maximálního výbuchového tlaku.  

Předcházejícího je dosaženo snížením množství kyslíku na objem prachovzduchové směsi 

v závislosti na zvyšující se teplotě. Tohoto jevu se využívá v některých provozech jako 

protivýbuchového opatření. 

6.3 Turbulence směsi 

Dle [7] se zvýšení turbulence směsi projeví na nárůstu maximálního výbuchového tlaku, 

ale hlavně na zvýšení hodnoty rychlost narůstání výbuchového tlaku. Vliv turbulence je 

znatelnější u plynů a par kapalin s nízkou hodnotou kubické konstanty v klidovém stavu, kde 

mohou výbuchové parametry u některých plynů až o stovky procent. Vliv turbulence na 

maximální výbuchový tlak a rychlost nárůstu výbuchového tlaku směsi metanu se vzduchem 

je znázorněn na obrázku 11 a 12. 
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Obr. 11 –Vliv turbulence na maximální výbuchový tlak směsi metanu se vzduchem  dle [7] 

 

Obr. 12 –Vliv turbulence na maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku  směsi 

metanu se vzduchem dle [7] 

 

6.4 Spojené nádoby 

Pokud je nádoba či prostor, kde dochází k výbuchu, spojen potrubím s druhým může se 

výbuch tímto potrubím přenést. Při výbuchu dochází ke zvyšování turbulence a komprimaci 

směsi, čímž se zvětšují výbuchové parametry. Po iniciaci směsi v první nádobě dochází 

k vstupu výbuchu do potrubí, rychlost čela plamene se zde zvyšuje a stává se turbulentním. 
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Neiniciovaná směs je stlačována před čelem plamene a stává se silně turbulentní a při vstupu 

do druhé nádoby dochází k velkému narůstání tlaku a projevem jsou silné kmity.  

Nárůst výbuchových parametrů se liší dle délky potrubí a velikosti nádob. K největšímu 

růstu výbuchových parametrů je dosahováno při přechodu výbuchu z nádoby větší do menší. 

V tomto případě může tlak v druhé nádobě vzrůst až o stovky procenta a rychlost nárůstu 

výbuchového tlaku až o deseti tisíce procent [7]. 

 

6.5 Potrubí 

Průběh výbuchu v potrubí je ovlivněn řadou faktoru a podstatně se liší od výbuchu 

v podlouhlé či kubické nádobě. Rychlost čela plamene je ovlivněna zejména délkou a 

průměrem potrubí. Další vlastnosti, jež ovlivňují mechanizmus výbuchu, jsou umístění 

iniciačního zdroje v potrubí, rychlost proudění a turbulence směsi, překážkami v potrubí, 

uzavření potrubí na jeho konci. 

Pokud výbuch probíhá v uzavřeném potrubí a výbušná směs je iniciována na otevřeném 

konci potrubí se směrem působení výbuchu proti uzavřenému konci je rychlost čela plamene 

poměrně malá. Spaliny mohou volně odcházet z potrubí otevřeným koncem. Čelo plamene 

má nejprve polokulovitý tvar, přičemž se zvětšující se vzdáleností od místa iniciace je 

zapotřebí stále větší energie k vypuzení spalin za čelem výbuchu. Tímto dochází ke kmitům 

v potrubí, komprimaci čerstvé směsi a nárůstu rychlosti šíření plamene. 

Pokud je výbušná směs iniciována na uzavřeném konci potrubí se směrem působení 

výbuchu k otevřenému konci, je čelo plamene tlačeno a rychlost čela plamene je podstatně 

větší než v předešlém případě. Důvodem jsou spaliny, které mají o 700% větší objem než 

původní směs. Ty vznikající za čelem výbuchu nemají kam odcházet a přítomný tlak přispívá 

k zvětšování rychlosti čela plamene. Rychlost čela plamene je tedy dána součtem rychlosti 

hoření a rychlosti, kterou způsobuje tlak spalin, jež činí 80-90% rychlosti celkové. 

V závislosti na předchozím shoří pouze část čerstvé směsi, asi jen 15%. Čelo plamene se 

pohybuje laminárním prouděním, až v určitém okamžiku přejde v turbulentní proudění, jež 

v podstatě způsobuje zvětšení plochy čela plamene a tím další stoupání rychlosti čela 

plamene. Okamžik přechodu z laminárního na turbulentní proudění určuje Reynoldsovo číslo, 

hraniční hodnota je 2320. Pokud je tato hodnota překročena přechází laminární proudění v 

turbulentní. Je to bezrozměrná veličina přímo úměrná rychlosti proudění a průměru potrubí a 
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nepřímo úměrná kinematické viskozitě látky. Výpočet Reynoldsova čísla je uveden 

v následující rovnici: 

 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑠 .𝐷

𝜈
 (4) 

 

  V oboustranně uzavřeném potrubí je dosahováno nižších rychlostí šíření čela plamene, 

přičemž maximální rychlosti šíření čela plamene není dosaženo na konci potrubí, ale 

v prostoru před ním. Vzhledem k tomu, že čerstvá směs nemůže z potrubí unikat, zreaguje 

celá a je zde dosahováno vyšších tlaků než v jednostranně otevřeném potrubí. 

Pokud je potrubí dostatečně dlouhé může být dosaženo detonační rychlosti. Vzdálenost 

pro dosažení detonační rychlosti se nazývá rozběhová vzdálenost. Její velikost závisí na druhu 

látky a průměru potrubí. Rozběhové vzdálenosti jsou u prachů delší než u plynů [7]. 

7 Meze výbušnosti 

Meze výbušnosti určují rozsah koncentrací směsi plynů, par a mlh hořlavých kapalin 

nebo prachů s oxidačním činidlem, v nichž je směs schopna šířit výbuch. Koncentrace je 

nejčastěji vyjadřována v objemových procentech. Tyto meze mohou být ovlivňovány řadou 

faktorů. Tyto faktory mohou meze rozšiřovat či zužovat, až k jejich uzavření a směs nemůže 

být nadále při jakékoli koncentraci iniciována. V praxi mají meze výbušnosti dané látky 

obrovský význam, podle jejich rozsahu se rozhoduje o použití konkrétního zařízení, 

technologie, protivýbuchových opatření či o změně látky samotné. Dle [7] jsou faktory 

ovlivňující meze výbušnosti následující: 

 

 velikost iniciační energie, 

 počáteční tlak v okamžiku iniciace, 

 počáteční teplota, 

 vlhkost, 

 obsah kyslíku, 

 tvorba hybridní směsi. 

 

Dále jsou popsány tyto faktory jednotlivě. 



25 

 

 

7.1 Velikost iniciační energie 

Některé důsledky zvýšení iniciační energie byly popsány v části 4.2. Dle [7] vliv 

nárůstu iniciačního energie se projeví na mezích výbuchu jejich rozšířením. Nárůst horní 

meze je znatelnější, jak je vidět na obrázku 13.  

 

 

 

Obr. 13 –  Závislost rozsahu mezí výbušnosti metanu  na velikosti iniciační energie dle [7] 

 

7.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Dle [7] se zvýšení počátečního tlaku projeví zejména rozšířením horní meze, dolní mez 

je ovlivněna pouze nepatrně. Avšak při snižování tlaku se oblast mezí výbušnosti uzavírá, až 

při určité hodnotě podtlaku a původní iniciační energii směs nevybuchuje. Vliv tlaku na meze 

výbušnosti při různých iniciačních energiích je znázorněn na obrázku 14. 
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Obr. 14 –  Vliv změny počátečního tlaku a iniciační energie na meze výbušnosti směsi 

propanu se vzduchem dle[7] 

 

7.3 Počáteční teplota 

Dle [7] se meze výbušnosti se zvyšující počáteční teplotou rozšiřují. Tato závislost je 

lineární, avšak směrnice přímky se u různých látek mění. Dle [14] bylo provedeno měření 

výbuchových parametrů uhelného prachu, které potvrdilo předchozí, avšak v intervalu teplot 

od +20ºC do +50 ºC se jsou výbuchové meze konstantní. 

 

7.4 Vlhkost 

Vlhkost ovlivňuje rozsah výbušnosti pouze nepatrně, ovšem největšího rozmezí mezí 

výbušnosti dosahuje směs suchá. Dle [7] dochází při zvyšování vlhkosti u prachů k rozšíření 

dolní meze výbušnosti, až při 20 hmotnostních procentech přestává být prach výbušný. Vliv 

vlhkosti na dolní mez výbušnosti černého uhlí je naznačen na obrázku 15. 
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Obr. 15 –  Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti hořlavých prachů při E i  =11,5 kJ dle[7] 

 

7.5 Obsah kyslíku 

Zvýšení obsahu kyslíku se projeví rozšířením horní meze výbušnosti, kde je dostatek 

výbušné látky. Zatímco dolní mez zůstane zvýšením kyslíku neovlivněna z důvodu 

nedostatku výbušné látky. 

 

7.6 Vytváření hybridní směsi 

Jak již bylo uvedeno, hybridní směsi jsou směsi oxidačního činidla a hořlavých látek, 

jež mají rozdílné fyzikální stavy. Dle [7] pokud dojde k přimísení malého množství hořlavého 

plynu do směsi výbušného prachu s oxidačním prostředkem, dojde k výraznému ovlivnění 

mezí výbušnosti. Dolní mez se posune k výrazně nižším hodnotám a může dojít k výbuchu. 

Pokud dojde k přimísení malého množství výbušného plynu do prachovzduchové směsi, jejíž 

koncentrace nedosahuje dolní meze výbušnosti, může k výbuchu dojít též. Na obrázku 16 je 

znázorněn vliv přimísení propanu na dolní mez výbušnosti různých prachů. Autor [2] uvádí 

vzájemnou lineární závislost tohoto poměru, jež je zřejmá z obrázku. Dále uvádí, že závislost 
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tohoto poměru nemusí být vždy lineární. Například u směsi PVC s metanem se lineární 

závislost neprojevila, snížení dolní meze výbušnosti při zvýšení koncentrace metanu je 

markantnější.  

 

 

Obr. 16 –  Ovlivnění dolní meze výbušnosti  hybridní  směsí hořlavého prachu  a propanu 

změnou koncentrace  dle[2] 
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8 Inertizace 

Prostředkem k ochraně před výbuchem je inertizace. Inertizací se rozumí přivádění 

inertního prostředku do prostoru, jenž je třeba ochránit. Tímto procesem dochází ke snižování 

kyslíku až pod koncentraci, při níž nemůže dojít k výbuchu, případně vytlačení výbušné látky 

a její nahrazení látkou inertní. Jak již bylo naznačeno výše, mezní koncentrace kyslíku (LOC) 

je tedy nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky se vzduchem a inertním 

přípravkem, při níž nemůže dojít k výbuchu [7]. LOC určité hořlavé látky není konstantní 

veličinou, její hodnota se mění s použitým inertním prostředkem či se stoupající počáteční 

teplotou a tlakem [13]. Obrázek 17 zobrazuje počáteční teploty na změnu LOC dané látky. 

 

Obr. 17 –  Vliv počáteční teploty na změnu limitní koncentrace kyslíku vybraných látek 

dle[6] 

 

Naopak pokud se mění hodnota LOC, analogicky se pohybují i hodnoty výbuchových 

parametrů. Vliv změny koncentrace kyslíku ve výbušné směsi na výbuchové parametry je 

znázorněn na obrázku 18 a 19.  
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Do výbušné atmosféry lze dodávat takové množství inertního prostředku, až je výbuch 

vyloučen za jakýchkoliv podmínek. V tomto případě se jedná o inertizaci úplnou. V praxi je 

ovšem mnohdy postačující inertizace částečná. Tou se rozumí zředění kyslíku na takovou 

hodnotu, kdy již není směs schopna šířit plamen při určité iniciační energii. Avšak při zvýšení 

energie je opět výbuch možný. 

Inertním prostředkem se rozumí inertní plyn či prach. Tyto látky budou popsány 

v kapitolách 7.2 a 7.3. 

 

 

Obr. 18 –  Vliv změny koncentrace kyslíku ve výbušné směsi na maximální výbuchový tlak 

dle[6] 
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Obr. 19 –  Vliv změny koncentrace kyslíku ve výbušné směsi na rychlost nárůstu 

maximálního výbuchového tlaku dle [6] 

 

8.1 Limitní obsah kyslíku 

Limitní obsah kyslíku lze rovněž popsat často používaným pojmem mezní koncentrace 

kyslíku. Jak je uvedeno výše, experimentálně naměřená hodnota LOC je specifická pro 

konkrétní hořlavou látku, ale i použitý inertizační prostředek. V praxi je proto důležité brát 

zřetel na obě tyto látky při snižování koncentrace kyslíku. Další informace, které ovlivňují 

určení LOC jsou: 

 

 u plynů a par: složení, 

 u prachů: složení, velikost částic, vlhkost, 

 u inertních plynů: složení a obsah kyslíku [6]. 

 

Speciálním případem je stanovení mezní koncentrace kyslíku u hybridních směsí (např. 

plyn + prach). Jak již bylo zmíněno, přídavkem již malého množství výbušného plynu do 

prachovzduchové směsi se změní její výbuchové parametry, včetně LOC. Čili mezní 

koncentrace kyslíku u hybridních směsí je ovlivněna právě množstvím plynu ve směsi. Při 
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jeho zvyšování se zpočátku LOC snižuje, až se v určitém okamžiku začne mezní koncentrace 

kyslíku, právě s rostoucím obsahem výbušného plynu, zvyšovat. Tato skutečnost platí obecně 

pro většinu hybridních směsí. Předchozí je popsáno na obrázku 20. Zde je znázorněn vliv 

příměsi propanu do různých prachovzduchových směsí na mezní koncentraci kyslíku [2]. 

 

 

Obr. 20 –  Vliv zvyšování propanu v  hybridních směsích na LOC při E i  10 kJ ve 

výbuchovém zařízení o objemu 1 m
3
 dle[2] 
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8.2 Inertní prachy 

Inertizace výbušných směsí prachovými inerty není v praxi příliš často používaným 

prostředkem. Její využití je nejčastější v hornickém průmyslu. 

Jak je uvedeno výše výbušné prachy mohou tvořit místní výbušné koncentrace a jejich 

složení není v prostoru vždy homogenní. Tato skutečnost platí analogicky pro prachové 

inerty, jejichž rozptýlení v chráněném prostoru nemusí být rovnoměrné a tím se inertizace 

stává neúčinnou. Proto musí být zajištěna rovnoměrná koncentrace prachu v chráněném 

prostoru. 

Nevýhodou inertních prachů je jejich účinnost až při velkém množství. Některé inertní 

prachy mohou být obsaženy ve výbušné atmosféře v množství 55 hmot. % a výbuch je stále 

možný. Tuto podmínku znázorňuje tabulka 5, v níž je uvedeno potřebné množství hmot. % 

inertního plynu pro úspěšnou inertizaci výbušného prachu. 

 

Hořlavý prach Střední velikost 

zrna 

[µm] 

Inertní prášek Střední velikost 

zrna 

[µm] 

Minimální koncentrace 

inertního prášku 

[hmot. %] 

Hrachová 

moučka 

25 NH4H2PO4 29 75 

Celulóza 22 NH4H2PO4 29 65 

Kamenné uhlí 20 CaCO3 14 65 

Dextrin < 63 KHCO3 25 55 

Hliník < 10 NaHCO3 35 65 

Cukr 30 NaHCO3 35 50 

 

Tabulka 5 – Inertizace hořlavých prachů různými inertními prachy při Ei = 10 kJ dle  [14] 

Množství použitého inertního prášku samozřejmě závisí na faktorech, jako jsou 

velikosti iniciační energie, koncentrace směsi, atd. Na obrázku 21 je znázorněna závislost 

velikosti iniciační energie na přimísení inertního prachu tropolar. 
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Obr. 21 –  Vliv přimísení inrtního prášku tropolar do hrachové moučky na minimální 

iniciační energii směsi  dle[2] 

Na obrázku 22 je znázorněn vliv přimísení inertního prášku tropolar do výbušné 

hrachové moučky na meze výbušnosti. Na obrázku je patrný vliv přimísení na horní mez 

výbušnosti, zatím co dolní mez je ovlivněná minimálně. Se zvyšováním podílu inertního 

plynu se také snižují další výbuchové parametry jako kubická konstanta prachu a maximální 

výbuchový tlak. 
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Obr. 22 –  Závislost směšovacího poměru hrachové moučky a tropolaru na meze výbušnosti 

ve 20 l výbuchovém zařízení při E i=10 kJ dle [2] 

 

Mezi používané prachy se řadí popel, vápenec, bentolit, síran vápenatý, fosforečnan 

amonný či kryolit. Účinnost inertních prachů je dána jejich bariérovým účinkem, mimo něj 

některé prachy využívají účinek antikatalytický (narušování chemické reakce) jako například, 

již zmíněny kryolit, jenž využívá obou efektů [2,14]. 

 

8.3 Inertní plyny 

Inertní plyn je plyn, jenž nepodporuje hoření. Je  netečný k výbušné atmosféře a vytlačuje 

z této atmosféry kyslík. Výběr inertního plynu pro určitou atmosféru je třeba zvážit, neboť 

tento může reagovat se složkami výbušné atmosféry a jejich přídavek by měl jiný efekt, než 

inertizaci.  Důležitou podmínkou je také čistota inertního plynu. Obsažené nečistoty a příměsi 

mohou mít vliv na účinnost inertizace, proto je třeba v praxi brát ohled na původ plynů. 

Zvýšením obsahu inertního plynu ve výbušné směsi se docílí snížení výbuchových 

parametrů. Na obrázku 23 je znázorněn vliv zvýšení obsahu dusíku ve prachovzduchové 

směsi na maximální výbuchový tlak a rychlost narůstání výbuchového tlaku. Měření bylo 

prováděno ve výbuchové aparatuře o objemu 0,02 m
3
 a ve velkokapacitním zařízení o objemu 

1 m
3
. Ve výsledcích jsou znatelné rozdíly v omezení výbuchových parametrů. Tento výkyv 
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vysvětluje autor [2] právě velikostí prostoru. Platí, že při inertizaci plynným inertem, v tomto 

případě dusíkem, dochází ve větších prostorech k většímu snížení výbuchových parametrů, 

než v prostorech o menším objemu. 

 

Obr. 23 - Vliv zvýšení obsahu dusíku ve prachovzduchové směsi  na maximální výbuchový 

tlak a rychlost narůstání výbuchového tlaku  dle [2] 

 

S větším obsahem inertního plynu ve směsi také dochází ke zvýšení hodnoty minimální 

iniciační energie. To opět dokládá obrázek 24. Je na něm vyobrazen vliv přídavku dusíku na 

minimální iniciační energii do různých prachovzduchových směsí. 
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Obr. 24 - Vliv přídavku dusíku na minimální iniciační energii do různých 

prachovzduchových směsí dle [2] 

 

Nejčastější používané inertní plyny v praxi jsou dusík, oxid uhličitý, pára, spaliny a 

vzácné plyny [6]. 

 

Dusík (N2) 

Dusík je možno v praxi získávat z okolního vzduchu s technickou kvalitou, či od běžných 

komerčních dodavatelů. Je to bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Jeho objev byl ohlášen roku 

1772, přičemž se o něm vědělo již od roku 1674. Z největší části se vyskytuje v atmosféře, 

kde tvoří asi 78,09 obj. %. Dusík je lehčí než vzduch. 1 dm
3
 čistého dusíku váží asi 1,2506 g, 
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zatímco 1dm
3
 vzduchu 1,2928 g. Teplota varu dusíku je – 195,8 0C a teplota tání - 210,5 

0
C.  

Dusík je chemicky netečný plyn, svou přítomností omezuje průběh oxidačních pochodů. Za 

normálních podmínek nereaguje ani s kovy ani s kovovými prvky (kromě lithia). Se zvyšující 

se teplotou roste jeho chemická reaktivita zejména vůči kovům, se kterými tvoří nitridy. 

V praxi se dusík používá k tvorbě inertního prostředí především při přečerpávání hořlavých 

kapalin, či jako chladivo Většinou se skladuje v tlakových lahvích o objemu 40 litrů a při 

přetlaku 15 MPa, takže při vypuštění zaujme objem 6 m
3 
[4,10]. 

 

Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý je rovněž bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, objeven roku 1779. Je 

součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace v ovzduší kolísá v závislosti na 

místních podmínkách. Ale přibližně je uváděno 0,03 obj. %. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, 

1dm
3
 váží 1,980 g. Teplota varu je – 78 °C (za normálního talku dochází k sublimaci) a 

teplota tání pod tlakem je – 57°C. Po chemické stránce je oxid uhličitý velice stálý a ani při 

velmi vysokých teplotách nad 2000 °C se nerozkládá. Ve vodě se snadno rozpouští, přičemž 

se přitom zčásti (asi z 0,003 %) slučuje s vodou na kyselinu uhličitou. Používá se při výrobě 

uhličitanů, metanolů a jiných organických sloučenin, dále se využívá jako náplň do hasicích 

přístrojů a chladící médium [4,10].   

 

Vzácné plyny 

Mezi vzácné plyny používané k inertizaci se řadí zejména argon, objeven roku 1894. 

Rovněž je obsažen v atmosféře v množství přibližně 0,93 obj. %. Argon s hustotou 1,784 

g/dm
3
 je těžší než vzduch. Jedná se o bezbarvý plyn, bez zápachu, je velmi nereaktivní a má 

nízkou tepelnou vodivost. Teplota varu dosahuje hodnoty – 185,8 °C a teplota tání je – 189,3 

°C. Mimo jiné se používá v lékařství, jako náplň mezi tabule skla u novodobých oken či u 

žárovek. 

Další vzácným plynem používaným pro inertizaci je helium, jež objevil roku 1868 

vědec Pierre Janssen během zatmění slunce. Jeho podíl v atmosféře činí 5,24.10
-5

 obj. %. Jeho 

hustota je 1,787 g/dm
3
, tudíž je těžší než vzduch. Teplota varu je – 268,9 °C a teplota tání má 

hodnotu – 272,2 °C. Helium je bezbarvý, netoxický plyn bez zápachu. Je používáno k plnění 

balonů v letectví, nebo se ve směsi s kyslíkem používá jako umělý vzduch pro potápěče [10]. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_uhli%C4%8Dit%C3%A1
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Další používané inertní plyny 

Pára se jako inertní plyn používá za tlaku většího než 3 bary. Při tomto tlaku je obsah 

kyslíku, jenž je v páře obsažen pouze minimální. Nevýhodou inertizace vodní parou může být 

možnost poklesu tlaku a tím vnikání vzduchu do chráněného prostoru. Důvodem je možná 

kondenzace páry, jež však může být v některých případech ku prospěchu. V prostorech 

s výskytem prachu, ve kterém dochází vlivem kondenzátu ke zvyšování vlhkosti a tím ke 

snižování výbuchových parametrů a rozviřování směsi. 

Spaliny ze spalování mohou obsahovat určitou koncentraci kyslíku, proto je třeba ji 

sledovat a korigovat ji. Koncentrace kyslíků ve spalinách může, vlivem fyzikálních a jiných 

změn při spalování, kolísat. Je třeba zajistit vhodná opatření zabraňující těmto výkyvům, poté 

může být zaručena bezpečná inertizace chráněného prostoru [6]. 

 

8.4 Metody inertizace v praxi 

V praxi se inertizace využívá v mnoha oborech, od inertizace důlního prostředí až po 

výrobu či zpracování chemických látek. Je třeba vyloučit vznik výbušné atmosféry například 

při skladování či zpracování pohonných hmot, při vícestupňovém zpracování chemických 

látek v reaktorech a potrubích je spojujících nebo v celých systémech. V praxi jsou využívány 

následující uznávané metody inertizace: 

 

 inertizace tlakováním, 

 inertizace vakuováním, 

 inertizace proplachováním, 

 inertizace vytlačováním. 

 

Metody budou popsány pouze obecně se základními požadavky na provedení. Pro jejich 

návrh je většinou třeba použít výpočtů v závislosti na objemu chráněného prostoru, dispozici, 

použité látce atd. Tyto náležitosti jsou blíže popsány v [6]. 
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8.4.1 Inertizace tlakováním 

Metoda je vhodná pro systémy, ve kterých může být zvyšován tlak. Připouštěním 

inertního plynu do systému se zvýší tlak. Poté se tlak uvolněním sníží zpět na atmosférický. 

Tento proces se opakuje, až je dosaženo požadované koncentrace kyslíku. 

Metoda nemusí být dostatečně účinná při velké rozsáhlosti systému, či jeho 

rozvětvení. Při této variantě je nutno zvážit koncentraci kyslíku na koncích větví a zohlednit 

tuto skutečnost při návrhu nebo využít jiné metody [6]. 

 

8.4.2  Inertizace vakuováním 

Metoda vakuování je založena na opačném principu než předcházející. V systému se 

vytvoří podtlak a ten je vyrovnán přisátím inertu. 

Je třeba zohlednit, zda je systém odolný vůči podtlaku a zda nedojde k přisávání 

vzduchu netěsnostmi a tím zvyšování koncentrace kyslíku. Při této metodě je vhodná zvýšená 

pozornost na detekování koncentrace kyslíku [6]. 

 

8.4.3 Inertizace proplachováním 

Základním předpokladem použitelností této metody je hustota použitého inertního 

plynu. Je třeba, aby tento plyn měl hustotu stejnou jako vzduch, který má v chráněném 

prostoru nahradit. Důvod tohoto požadavku je potřeba dostatečného promíchání inertního 

plynu ve vzduchu v systému, což je díky podobné hustotě možné. 

V návrhu této metody musí být zohledněno umístění vstupních či výstupních otvorů, 

či jejich blízké umístění. Metoda se nehodí pro rozsáhlé rozvětvené systémy, spíše se uplatní 

při ochraně dlouhých úzkých prostor se vstupem a výstupem na opačných stranách [6]. 
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8.4.4 Inertizace vytlačováním 

Tato metoda, zřídka používaná, může být vhodná pro inertizaci velmi velkých 

systémů. Oproti předchozí metodě využívá právě rozdílu hustot vytlačovaného a inertního 

plynu. 

Je třeba dbát na umístění přiváděcího a odváděcího otvoru. Ty by měly být umístěny 

na opačných stranách systému. A zároveň záleží na výškové poloze odváděcího otvoru. 

Pokud je inertní plyn těžší než plyn vytlačovaný, usazuje se na dně chráněného prostoru a 

vytlačuje lehčí nad sebou, proto je třeba odváděcí otvor umístit co nejvýše [6]. 
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9 Praktická měření 

Další částí této práce jsou praktická měření, která budou probíhat v laboratoří fakulty 

bezpečnostního inženýrství při VŠB-TU Ostrava nacházející se v Radvanicích. Bude 

zkoumán vliv přídavku různých inertních plynů na výbuchové parametry mouky, metanu a 

jejich kombinace (hybridní směsi). Následuje přehled všech měření, která budou prováděna: 

 

 stanovení optimální koncentrace (navážky) mouky, která dosahuje největších hodnot 

maximálního výbuchového tlaku, 

 stanovení optimální koncentrace hybridní směsi (mouka + metan), která dosahuje 

největších hodnot maximálního výbuchového tlaku, 

 sledování vlivu přídavku dusíku do této směsi na hodnotu maximálního výbuchového 

tlaku, 

 

Detailní postup těchto měření je popsán v následujících kapitolách. 

 

9.1 Popis zařízení 

Měření byla prováděna ve výbuchovém zařízení s označením VA 250. Jedná se o 

výbuchový autokláv s vnitřním objemem 250 dm
3
. Tento přístroj slouží k měření a 

vyhodnocení výbuchových parametrů, mezi něž patří maximální výbuchový tlak, maximální 

rychlost nárůstu výbuchového tlaku, či kubické konstanty. Celá používaná sestava jak pro 

měření, tak pro vyhodnocování průběhu zkoušky se skládá z: 

 

 výbuchového autoklávu, 

 obslužného pultu, 

 převodníku signálu a počítače ke zpracování dat. 

 

V dalším textu jsou popsány jednotlivé prvky celé soustavy. Na obrázku 25 je znázorněn 

výbuchový autokláv VA-250. 
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Obr. 25 –  Výbuchový  autokláv VA-250 

 

9.1.1 Výbuchový autokláv 

Zařízení se skládá ze dvou polokoulí, vnitřních a vnějších měřících a akčních prvků a 

rámové konstrukce. 

Spodní polokoule je pevně uchycena v rámové konstrukci. Vrchní, vertikálně 

pohyblivá část, se pohybuje po rámové konstrukci pomocí hydraulického zařízení. Při 

otevřeném zařízení je možná manipulace ve vnitřním prostoru komory (údržba, vkládání 

vzorků,…). Pokud je zařízení uzavřeno zajišťuje ho 12 kusů zámku, pokud by k tomuto 

nedošlo je elektronicky znemožněna iniciace směsi. Zámky neboli uzavírací kameny jsou 

ovládány opět hydraulicky. Provoz hydrauliky vrchní polokoule a zámků zajišťuje připojená 

hydraulická jednotka s pohonem. 

Uvnitř zařízení se nachází v horní části čidlo pro záznam tlaku. Dále je komora ve 

střední části vybavena kontakty pro připojení palníku a jeho následné iniciaci. K iniciaci je 

také možno použít elektrod vysokého napětí, jež způsobí výboj v podobě jiskry.  
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Pro měření výbuchových parametrů hořlavých kapalin je v dolní části komory 

k dispozici vyjímatelná topná plotýnka. Ta slouží k odparu kapalin a je možno snímat teplotu 

plotýnky termočlánkem a následná regulace. 

Dalším prvkem je vývěva, ta vytváří podtlak v komoře přes otvor v její dolní časti, 

který je chráněn proti zanesení sítem. Naopak pro vyrovnání tlaků v komoře slouží 

elektromagnetický ventil pro odtlakování. Do komory lze dodávat dva různé plyny současně. 

K tomu slouží dva elektromagnetické ventily, přes něž je možno napouštět do komory 

požadované množství plynu. K pravidelnému rozložení plynu v prostoru komory slouží 

míchadlo, které je umístěno těsně za vývody plynů v dolní části komory. Pomocí vývěvy a 

elektromagnetických ventilů plynů lze do komory napouštět požadované množství plynů a 

sledovat toto množství pomocí tlakového čidla na základě parciálních tlaků. 

V komoře lze také zkoumat parametry prachů. Prach se vkládá do zásobníku 

rozviřovaného vzorku. V zásobníku se vytvoří přetlak vlivem přiváděného vzduchu pod 

tlakem. Ke kontrole tlaku v zásobníku je na zásobník nainstalován manometr. Prach je tedy 

vpouštěn do komory z její spodní části přes elektromagnetický ventil. Aby bylo zajištěno 

homogenní rozvíření vzorku v zařízení, je prach vtlačován do komory přes rozviřovací kužel. 

Ten usměrňuje prach pod tlakem a zajistí tak homogenitu směsi v prostoru. 

Posledními součástmi autoklávu je její elektronika a převaděč signálu, jež zajišťuje 

distribuci dat do stolního počítače. Schéma autoklávu je znázorněno na obrázku 26. 
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Legenda: 

1. Horní polokoule 15. Krycí síto 

2. Dolní polokoule 16. Míchadlo 

3. Spodní rámová konstrukce 17. Nastavovací rozviřovací kužel 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 18. Pneumatický ventil rozviřování 

5. Hydraulický píst na otvírání komory 19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

6. Zámky 12 ks (uzavírací kameny) 20. Manometr 

7. Hydraulický píst pro zámky 21. Elektromagnetický ventil 

8. Hydraulická jednotka 22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

9. Motor hydraulické jednotky 23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

10. Tlakové čidlo 24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

11. Kontakty pro iniciaci palníku 25. Elektronika autoklávu 

12. Elektrody vysokého napětí 26. Motor vývěvy 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 27. Převodník signálu 

14. Pneumatický ventil vývěvy 15. Krycí síto 

 

Obr. 26 –  Schéma výbuchového autoklávu dle [1] 
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9.1.2 Obslužný pult 

Slouží k ovládání a snímání průběhu dějů v komoře. Je možno jej rozdělit na část 

spodní ( v níž se vyskytují ovládací tlačítka) a vrchní ( v níž se vyskytují převážně měřící 

přístroje) 

 

Dolní část 

Dolní část obslužného panelu je znázorněna níže na obrázku 27. 

 

 

Obr. 27 –  Schéma obslužného pultu VA -250 
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Jsou zde umístěna tlačítka pro otevření či uzavření výbuchového autoklávu 

(otevřít/zavřít), jejichž činnost je možná až po aktivaci přepínače zámek zdvihu. 

Obě polokoule lze předehřát na požadovanou teplotu, k tomu slouží přepínače v horní 

části otop horní/dolní polokoule. Přepínačem topné hnízdo se ovládá ohřev topné plotýnky. 

K zapnutí či vypnutí vývěvy slouží přepínač vývěva. Jak již bylo řečeno do komory 

lze napouštět přes elektromagnetický ventil 2 různé plyny. K ovládání ventilů slouží 

přepínače plyn 1, plyn 2. Tlak v komoře lze vyrovnat po aktivaci přepínače s názvem 

vyrovnávání tlaku. K rovnoměrnému rozvíření plynu v komoře či tvorbě turbulence před 

výbuchem slouží přepínač míchadlo, jehož otáčky lze regulovat. 

V pravé části se nachází skupina ovladačů (na obrázku vyznačena modře) sloužících 

pro ovládání komory při použití prachů. Otočením zámku s popiskem rozvíření se potvrdí, že 

se bude rozviřovat prach ze zásobníku rozviřovaného vzorku a kontrolka nad zámkem 

s nápisem připraveno potvrzuje tuto volbu. Pod zámkem se nachází přepínač s iniciací. 

Tímto je možno zvolit zda se má po rozvíření prach iniciovat či nikoli. Je možno nastavit 

dobu rozviřování a zpoždění iniciace na horním panelu, což bude popsáno níže. Po stisknutí 

tlačítka natlakování zásobníku se do zásobníku rozviřovaného vzorku přivádí vzduch a 

zajistí požadovanou hodnotu tlaku, která se kontroluje na manometru zásobníku. Posledním 

tlačítkem modré oblasti je start rozviřování, po jehož stisknutí dojde k předvoleným funkcím 

(například rozvíření a iniciaci směsi). 

Poslední sérií tlačítek (na obrázku vyznačena červeně) sloučí k volbě iniciace. 

Otočením zámku se štítkem iniciace je iniciace aktivní, což potvrzuje kontrolka nad zámkem 

připraveno. Pod zámkem je umístěn přepínač napětí. Tímto je možno zvolit způsob iniciace. 

Je možno využít malého napětí, prostřednictvím kontaktů ve středu komory a připojeného 

palníku, kdy přiváděné napětí dosahuje desítek voltů. Nebo použít vysokého napětí, které 

vytvoří jiskru mezi elektrodami ve spodní části komory o napětí až tisíců voltů. Iniciaci 

vysokým napětím umožňuje vysokonapěťový zdroj. Tlačítkem start iniciace se iniciuje směs 

v autoklávu předvolenými funkcemi (například pomocí vysokého napětí).  
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Horní část 

V horní části obslužného pultu se nacházejí digitální a analogové přístroje.  

V levé části se nacházejí čtyři ukazatele teploty (°C) s možností jejich regulace, 

některé jsou propojeny s tlačítky v dolní části pultu (uvedeny v závorce) : 

 

 teplota horní polokoule (otop horní polokoule), 

 teplota dolní polokoule (otop horní polokoule), 

 teplota v kouli, 

 topné hnízdo (topné hnízdo). 

 

Další digitální přístroj měří absolutní tlak v kouli (mBar). Při otevření přístroje 

ukazuje přístroj tlak atmosférický. Pomocí tohoto přístroje je možno kontrolovat množství 

přiváděných složek pomocí parciálních tlaků či neměřit podmínky v autoklávu v kombinaci s 

vývěvou (podtlak,…). 

Následuje digitální ovladač otáček míchadla (otáček/min). Míchadlo lze použit 

k homogenizaci plynu uvnitř autoklávu či vytvoření turbulence směsi před iniciací. Velikost 

turbulence lze korigovat právě počtem otáček za minutu. 

Poslední dvě analogová měřidla nacházející se vpravo slouží k nastavení doby víření a 

zpoždění iniciace (0-1s). Tohoto se využívá zejména při měření parametrů prachů. 

Horní část obslužného pultu je znázorněna na obrázku 28. 

 

 

Obr. 28 –  Horní část obslužného pultu VA -250 
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9.1.3 Převodník signálu a počítač ke zpracování dat 

Převodník signálu přijímá data od čidel autoklávu a převádí je na elektronické 

informace, které je schopen počítač zpracovat. Počítač poté prostřednictvím programu Kistler 

s vysokou rychlostí vyhodnocuje data, zaznamenává a ukládá na disk. Data možno vložit do 

vhodného programu a znázornit např. pomocí grafu. Při provozu autoklávu je třeba 

koordinovat činnost mezi obslužným pultem a počítačem ručně. V současnosti se zkouší 

program, jenž by funkce obslužného pultu převedl do počítačového rozhraní. 

 

9.2 Další použitá zařízení 

Teplota, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak byly měřeny pomocí profesionálního 

přístroje s označením D 4130, který vyrábí firma Comet systém (obrázek 29 ). 

 

 

 

Obr. 29 –  Přístroj D 4130 na měření teploty, vzdušné vlhkosti a atmosférického tlaku  

 

Vlhkost vzorku mouky byla ověřována pomocí přístroje GMH 3330 od firmy 

Greisinger. Tento přístroj slouží k měření vlhkosti, proudění a teploty (obrázek 30). 
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Obr. 30 –  Přístroj GMH 3330 na měření vlhkosti vzorku  

 

Navážky mouky byly prováděny na váze XP-300 od výrobce Denver instruments, 

která váží s přesností na 0,01 g obrázek 31). 

 

 

 

Obr. 31 –  Váha XP-300 

 

Dále byla zkoumána zrnitost použité mouky na sadě sít o velikosti oka 0,063; 0,075; 

0,106; 0,125; 0,15 a 0,212 mm. K tomu bylo používáno testovacích sít Test sieve od firmy 

Preciselekt. Na obrázku 32 se nachází síto Test sieve s velikostí oka 0,125 mm. 
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Obr. 32 –  Síto Test sieve s  velikostí oka 0,125 mm  

 

9.3 Postup měření 

Před samotným měřením na výbuchovém autoklávu museli být provedeny určité kroky, 

aby byla zajištěna správnost tohoto měření. 

Prvním krokem bylo zjištění okolní teploty, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. 

Tyto hodnoty byly zjištěny pomocí, již zmiňovaného přístroje D 4130. Hodnoty budou dále 

uvedeny. 

Dalším krokem bylo zjištění vlhkosti používaného vzorku mouky pomocí přístroje 

GMH 3330. 

Výsledky zkoušky ovlivňuje také velikost zrn vzorku. Proto byl vzorek mouky přesíván 

přes testovací síta a bylo určeno zastoupení jednotlivých frakcí.  

Nyní již bylo možno přejít k samotnému úkonu měření. Jako iniciační zdroj bylo 

využíváno nitrocelulózové kuličky, jež byla zabalena ve filtračních papírcích používaných do 

dýmek. Do středu kuličky byl vložek palník, jehož konce se napojily na kontakty pro iniciaci 

palníku v VA 250. Navážka nitrocelulózy byla 0,8 g, čili celková iniciační energie činila 10 

kJ. Nitrocelulózová kulička a její umístění v autoklávu je znázorněno na obrázku 33. 
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Obr. 33 –  Iniciační zdroj (nitrocelulóza)  a způsob jeho umístění v autoklávu  

 

Vzorky mouky se navažovali na váze XP-300. Vzorky se vkládali do zásobníku 

rozviřovaného vzorku. Ten se posléze uzavřel víkem, obsahující těsnění, které bylo dotaženo 

6 maticemi pro zaručení hermetičnosti zásobníku. Na obrázku 34 je znázorněn zásobník 

rozviřovaného vzorku s manometrem. 

 

       

 

Obr. 34 - Zásobník rozviřovaného vzorku s  manometrem. 
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9.4 Výsledky měření 

Jak již bylo, uvedeno budou prováděna následující měření: 

 

 stanovení optimální koncentrace (navážky) mouky, která dosahuje největších hodnot 

výbuchových parametrů, 

 stanovení optimální koncentrace hybridní směsi (mouka + metan), která dosahuje 

největších hodnot výbuchových parametrů, 

 sledování vlivu přídavku dusíku do směsi na hodnotu maximálního výbuchového 

tlaku. 

 

9.4.1 Stanovení optimální koncentrace mouky 

Cílem tohoto měření bylo zjištění maximálních výbuchových parametrů vzorku 

mouky. V praxi se mouka v provozu může vyskytovat v mnoha provozech, nejčastěji 

mlýnech, pekárnách nebo u výrobců těstovin. I přes pravidelný úklid těchto prostor může dojít 

k situacím, kdy se koncentrace mouky v prostoru pohybuje nejen nad její dolní mezí 

výbušnosti, ale může dosahovat i optimálních koncentrací, kdy výbuchové parametry dosahují 

nejvyšších hodnot. 

Při měřeních byla používána hladká mouka od výrobce mlýn Kojetín spol. s.r.o. 

Tabulka 6 uvádí hodnoty zastoupení jednotlivých frakcí zkoumaného vzorku mouky ze 100 g 

vzorku, vlhkost zkoumaného vzorku a okolní podmínky při měření. 
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Tabulka 6 – Podmínky měření a frakce mouky  

vlhkost vzorku 29,80% 

vzdušná vlhkost 57% 

atmosférický tlak 980 mBar 

teplota okolního vzduchu 22 °C 

velikost oka sít (mm) nadsitné množství z původních 100 g (g) 

0,063 8,9 

0,075 28,2 

0,106 27,2 

0,125 25,2 

0,15 7,8 

0,212 2,7 

∑ 100 

 

Nyní se již mohlo přikročit k samotnému měření. Z dostupných informací vyplývalo, že 

optimální koncentrace mouky je kolem 50g/m
3
, což odpovídá navážce 200g. Proto byla 

provedena měření s navážkami od 150 g do 250 g. 

Aby došlo v prostoru autoklávu k dostatečnému rozvíření, bylo třeba v zásobníku 

rozviřovaného vzorku vyvolat přetlak, který po uvolnění elektromagnetického ventilu 

distribuoval vzorek do zařízení. Ten byl zajištěn pomocí vzduchového kompresoru 

natlakováním zásobníku na hodnotu 5 Bar. Protože měření mělo probíhat za atmosférického 

tlaku, bylo třeba vyrovnat tlak za pomocí vývěvy. Před iniciaci směsi by tedy tlak v autoklávu 

snížen o hodnotu 80 mBar, což vyrovnalo tlakové poměry. 

Požadovaná hmotnost vzorku byla navážena s přesností na 0,01 g a byla vložena do 

zásobníku rozviřovaného vzorku. Do kontaktů pro iniciaci palníku byl umístěn iniciační zdroj 

ve formě palníku s nitrocelulózovou kuličkou o iniciační energii 10 kJ. 

Po zavření autoklávu tlačítkem zavřít, byl pomocí vývěvy snížen tlak o požadovaných 

80 mBar, prostřednictvím přepínače vývěva. Tlačítkem natlakování zásobníku došlo 

k zvýšení tlaku v zásobníku rozviřovaného vzorku na hodnotu 5 Bar. K získání objektivních 

dat bylo zapotřebí upravit před iniciací dobu rozviřování a dobu zpoždění iniciace. Tyto 

hodnoty byly nastaveny na obslužném pultu. Doba rozviřování činila 0,4 sekund a doba 

zpoždění iniciace byla nastavena na 0,42 s. Poté již stačilo stisknout tlačítko start rozvíření. 

Poté došlo k vyhodnocení výsledků prostřednictvím počítače. 
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Po každém měření bylo nutno komoru řádně očistit od usazených a připečených zbytků 

mouky, aby nedocházelo při dalších měřeních ke zkreslování výsledků. Čištění bylo značně 

pracné a k odstranění zbytků bylo používáno především průmyslového vysavače. 

Výsledky měření jsou znázorněny v tabulce 7 a na obrázku 35. 

 

Tabulka 7 – Výsledky měření výbuchových parametrů mouky  

Navážka mouky 

v 0,25 m
3
  

[g] 

Koncentrace mouky v 

přepočtu na 1m
3
 

[g/m
3
] 

Maximální teplota 

[°C] 

Pmax  

[MPa] 

(
𝐝𝐩

𝐝𝐭
)𝐯ý𝐛 

[MPa/s] 

150 600 160 0,2732 1,6 

175 700 162 0,2864 1,47 

190 760 197 0,301 1,822 

200 800 258 0,3993 2,5 

210 840 256 0,3112 1,966 

225 900 213 0,3031 1,4 

250 1000 198 0,3 1,466 
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Obr. 35 –  Grafy s výsledky měření výbuchových parametrů mouky  
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Z výše uvedených dat tedy vyplývá, že nejvyšších výbuchových parametrů dosluhuje 

vzorek mouky při navážce 200 g (800g/m
3
, vztaženo na 1 m

3
), což koresponduje s prvotním 

odhadem. Měření bylo zopakováno a bylo dosaženo obdobných výsledků. Při dalších 

měřeních se bude pracovat právě s touto navážkou. 

 

9.4.2 Stanovení optimálního poměru složek hybridní směsi 

V praxi se při zpracování mouky může vyskytnout hybridní směs kupříkladu při 

havarijních stavech, vlivem úniku zemního plynu (nejvíce zastoupenou složkou je zde metan). 

Při nejnepříznivějším scénáři bude plyn unikat do prostoru s prachem o optimální 

koncentraci. Opět bude hledána směs s nejvyššími výbuchovými parametry. 

Navážka mouky byla tedy stanovena na 200 g, což je vztaženo na 1 m
3
 koncentrace 

800g/m
3
. Dle dostupných informací se nejvyšších výbuchových parametrů dosahovalo 

přimísením 10 obj. % metanu do vzorku mouky. Proto se začínalo se 7 obj. % metanu a 

navážce 200 g mouky. 

Měření probíhalo totožně, jako v předešlém případě, pouze bylo zapotřebí dodávat do 

autoklávu metan. Opět bylo nutné provádět měření za atmosférického tlaku. Připouštění 

metanu do uzavřeného autoklávu by zvýšilo tlak v zařízení. Proto bylo nutné opět použití 

vývěvy. Kromě výše uvedeného snížení tlaku o 80 mBar, který vyrovná přetlak způsobený 

aktivací zásobníku rozviřovaného vzorku, je třeba snížit tlak o dalších 10 mBar na každé 1% 

napouštěného plynu. Takže při iniciaci hybridní směsi je v zařízení, díky použití vývěvy, 

atmosférický tlak. 

Jak již bylo řečeno, měření probíhalo obdobně jako v předchozím případě, pouze byly 

provedeny některé další kroky. Na elektromagnetický ventil 1 byl připojen pomocí tlakové 

hadice a rychlospojek plyn metan. Ten byl dodán v tlakové láhvi o objemu 50 l. Opět byl do 

kontaktů umístěn palník. Po uzavření autoklávu a vložení vzorku mouky do zásobníku byl 

vývěvou snížen tlak o požadovanou hodnotu dle vzorce: 

 

Ps= 80 + m.10 [mBar] (5) 

 

Kde Ps je požadované snížení tlaku a m počet procent metanu. Po snížení tlaku byl připuštěn 

přepínačem Plyn 1 metan v požadovaném množství a zároveň se přepínačem míchadlo 

aktivovalo promíchávání plynu v autoklávu, aby bylo zajištěno jeho homogenní rozložení 
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v autoklávu. Po skončení napouštění plynu bylo nutno míchadlo vypnout, aby směs nebyla 

iniciována v turbulentním stavu. Poté se tlačítkem natlakováním zásobníku zvýšil tlak 

v zásobníku na hodnotu 5 bar. Doba rozvířování byla stejně jako v předchozím případě 

nastavena na hodnotu 0,4 sekund a doba zpoždění iniciace na 0,42 s. Tlačítkem start 

rozvíření byl aktivován proces rozviřování a zpožděné iniciace. Poté došlo k vyhodnocení 

měření.  

Opět bylo třeba po každém měření důkladně vyčistit komoru za použití průmyslového 

vysavače. Docházelo také k ucpávání přívodu plynu do komory spečenou moukou po 

výbuchu, jež tvořila ve vyústění přívodu zátky a bránila přístupnosti plynu. Proto bylo nutné 

kontrolovat vyústění přívodu plynu a mechanicky jej odstraňovat, popřípadě využít přívodu 

vzduchu z kompresoru. Na přívod plynu 1 se napojila hadice se vzduchem pod tlakem a ten 

protlačil ucpávky. 

Výsledky měření jsou znázorněny v tabulce 8 a na obrázku 36. 

 

Tabulka 8 – Výsledky měření výbuchových parametrů směsi mouky a metanu  (hybridní směsi) 

Množství 

metanu 

[obj. %] 

Navážka mouky  

v 0,25 m
3
 

[g] 

Koncentrace mouky v 

přepočtu na 1m
3
 

[g/m
3
] 

Maximální 

teplota  

[°C] 

Pmax  

[MPa] 

(
𝐝𝐩

𝐝𝐭
)𝐯ý𝐛 

[MPa/s] 

7 200 800 215 0,5266 16 

8 200 800 223 0,5284 16,911 

9 200 800 221 0,5617 21,155 

10 200 800 228 0,5516 14,4 

11 200 800 210 0,5314 16,933 
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Obr. 36 –  Grafy s výsledky měření výbuchových parametrů směsi mouky a metanu 
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Z výsledků měření vyplývá, že hybridní směs (mouka + metan) dosahuje největších 

výbuchových parametrů při navážce mouky 200 g a 9 obj. % metanu. Měření bylo 

zopakováno a bylo dosaženo obdobných výsledků. Hodnota maximálního výbuchového tlaku 

samotné mouky činila 0,3993 MPa. Při dodání 9 obj. % metanu se zvýšil tlak na 0,5617 MPa, 

což je nárůst o 28,91 %. 

Pro další měření vlivu inertních plynů na výbuchové parametry hybridní směsi bude 

výchozí hodnotou pro měření právě poměr 200 g mouky a 9 obj. % metanu. 

 

9.4.3 Vliv dusíku na výbuchové parametry hybridní směsi 

Z předchozích měření tedy vyplývá, že největších výbuchových parametrů dosahuje 

hybridní směs (mouky + metan) při poměru 200 g mouky + 9 obj. procent metanu. S tímto 

poměrem se tedy bude pracovat dále jako s nejnepříznivější variantou a bude sledován vliv 

dusíku na výbuchové parametry.  

Při určitém množství dusíku v této směsi již k výbuchu nedojde, vlivem nedostatku 

kyslíku. Vliv dusíku se tedy bude zkoumat od množství 1 obj. %, až k hodnotě kdy již 

k výbuchu nedojde. Je pravděpodobné, že se výbuchové parametry budou snižovat. 

Měření bude probíhat opět podobně jako předcházející, pouze se do směsi bude 

připouštět dusík. Na elektromagnetický ventil 2 byl připojen pomocí tlakové hadice a 

rychlospojek plyn dusík. Ten byl dodán v tlakové láhvi o objemu 20 l. Tlakové poměry 

v autoklávu upravují pomocí vývěvy dle následujícího vzorce: 

 

Ps= 80 + m.10 +  d.10 [mBar] (6) 

 

Kde Ps je požadované snížení tlaku, m počet objemových procent metanu a d počet 

objemových procent dusíku. Po snížení tlaku byl připuštěn přepínačem plyn 1 metan 

v požadovaném množství, přepínačem plyn 2 dusík v požadovaném množství a zároveň se 

přepínačem míchadlo aktivovalo promíchávání plynu v autoklávu, aby bylo zajištěno jeho 

homogenní rozložení v autoklávu. Po skončení napouštění plynů bylo nutno míchadlo 

vypnout, aby směs nebyla iniciována v turbulentním stavu. Dále se opět tlačítkem 

natlakováním zásobníku zvýšil tlak v zásobníku na hodnotu 5 bar. Doba rozvířování byla 

stejně jako v předchozím případě nastavena na hodnotu 0,4 sekund a doba zpoždění iniciace 
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na 0,42 s. Tlačítkem start rozvíření byl aktivován proces rozviřování a zpožděné iniciace. 

Poté došlo k vyhodnocení měření. 

Výbuchový autokláv bylo opět nutno čistit i s použitím již zmíněných technik. 

Výsledky měření jsou znázorněny v tabulce 9 a na obrázku 37. 

 

Tabulka 9 – Výsledky měření výbuchových parametrů směsi mouky, metanu a dusíku 

Množství 

kyslíku       

[obj. %] 

Množstv

í dusíku        

[obj. %] 

Množstv

í metanu       

[obj. %] 

Navážka 

mouky      

[g] 

Koncentrace 

mouky v 

přepočtu na 1m
3
 

[g/m
3
] 

Pmax 

[MPa] 

 

(
𝐝𝐩

𝐝𝐭
)𝐯ý𝐛 

[MPa/s] 

Maximální 

teplota    

[°C] 

21 0 9 200 800 0,5617 21,155 221 

20 1 9 200 800 0,548 20,755 223 

19 2 9 200 800 0,5367 14,266 208 

18 3 9 200 800 0,5135 9,777 212 

17 4 9 200 800 0,5141 11,755 212 

16 5 9 200 800 0,4975 10,955 202 

15 6 9 200 800 0,5082 13,488 202 

14 7 9 200 800 0,5022 14,022 193 

13 8 9 200 800 0,5135 6,755 217 

12 9 9 200 800 0,4784 9,133 197 

11 10 9 200 800 0,4993 8,6 196 

10 11 9 200 800 0,5034 8,066 186 

9 12 9 200 800 0,4903 7,666 190 

8 13 9 200 800 0,4915 8,866 181 

7 14 9 200 800 0,4713 6,222 174 

6 15 9 200 800 0,4624 6,622 182 

5 16 9 200 800 0,4422 5,288 165 

4 17 9 200 800 0,4422 5,288 170 

3 18 9 200 800 0,4309 5,288 169 

2 19 9 200 800 K výbuchu již nedošlo 
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Obr. 37 –  Grafy s výsledky měření výbuchových parametrů směsi mouk, metanu a dusíku  
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Jak bylo očekáváno, přidáváním dusíku do hybridní směsi docházelo k znatelnému 

snižování výbuchových parametrů. Až při obsahu 19 obj. % dusíku byl výbuch zcela 

vyloučen. 
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10 Závěr 

V této práci jsou popsány základní informace o výbuchu a jeho ovlivnění, včetně 

inertizace a možností jejího využití. Dále byly provedeny tři druhy měření na výbuchovém 

autoklávu VA-250, přičemž zaznamenané výsledky byly vyhodnoceny a znázorněny formou 

tabulek a grafů. 

Množství prachu, jež mohou vytvářet koncentrace blízké optimálním, se v  provozech 

často vyskytují. Náhlou změnou podmínek se mohou rozvířit a dosáhnout tak homogenního 

složení v prostoru a tím vytvářejí zvýšené riziko vzniku výbuchu. Prvním měřením byla 

zjištěna optimální koncentrace pekařské mouky, při níž dosahuje nejvyšších výbuchových 

parametrů. Optimální navážka mouky ve výbuchovém autoklávu o objemu 0,25 m
3
 byla 

stanovena na 200g, čili koncentrace na 1 m
3
 činí 800 g/m

3
. Při této koncentraci byla naměřena 

hodnota maximálního výbuchového tlaku 0,3993 MPa a rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

2,5 MPa.s
-1

.  

Poté byl do mouky přidáván postupně metan, čímž vznikala hybridní směs. Tento případ 

se může vyskytnout při havarijních situacích v provozech s přítomností mouky a zvyšovat tak 

výbuchové parametry směsi. Opět byl hledán optimální poměr složek, při němž vykazují 

výbuchové parametry nejvyšších hodnot a demonstruje tak nejnepříznivější situaci. Konkrétně 

se jednalo o směs o navážce 200 g (800 g/m
3
) mouky s 9 obj. % metanu. Daná směs 

vykazovala maximální výbuchový tlak o hodnotě 0,5617 MPa, což je nárůst o 28,91 % oproti 

samotné mouce. Rychlost nárůstu tlaku činila 21,155 MPa.s
-1

, což je nárůst 88,1%. 

Poslední měření spočívalo v zkoumání vlivu přídavku dusíku na výbuchové parametry 

hybridní směsi. Podle očekávání se hodnoty s přídavkem dusíku snižovaly. Z měření vychází, 

že pokles hodnoty maximálního výbuchového tlaku mezi hybridní směsí bez dusíku a směsí 

s obsahem dusíku, kdy byla ještě schopna výbuchu, je 0,1308 MPa, což představuje pokles o 

23,28%.A pokles hodnoty rychlosti nárůstu výbuchového tlaku mezi hybridní směsí bez 

dusíku a směsí s obsahem dusíku, kdy byla ještě schopna výbuchu, je 15,927 MPa.s
-1

, což 

představuje pokles o 75,28%. 

Tato měření ukazují nebezpečnost hybridních směsí samotných. Dále bylo potvrzeno, že 

s přídavkem inertního plynu do hybridní směsi klesají hodnoty výbuchových parametrů a byly 

naměřeny i konkrétní hodnoty. 
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