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1 Úvod  

 Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu odlehčovacích ploch na výbuchové 

parametry. Výbuch je negativní nežádoucí jev, který svými tlakovými a tepelnými účinky 

působí ztráty na lidských životech a majetku.  

 V České republice za posledních pět let nastal výbuch plynu celkem ve čtyřiceti 

případech, kdy si vyžádal jeden lidský život, třicet osm lidí bylo zraněno a škody přesáhly 

třicet jedna miliónů korun. Jednotlivé roky jsou rozepsány v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Výbuch plynu v České republice v letech 2006 – 2010 [9] 

 Cílem této práce proto je praktickým měřením určit vliv velikosti odlehčovacích 

ploch na výbuchové parametry hořlavých plynů. 

 Práce je vypracovaná na základě vlastního měření na speciálně vyrobené výbuchové 

komoře umístěném ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavu v Ostravě – Radvanicích. Měření 

se prováděla dle možností v souladu s [2]. 

 Vlastní měření odlehčení výbuchových tlaků probíhalo na třech velikostech 

odlehčovacích otvorů 140 x 140 mm, 200 x 200 mm, 345 x 345 mm. Naměřené hodnoty 

odlehčovacího tlaku jsou využity k přepočtu na plochu 1 m
2
. 

Příčina 

výbuch plynu 
Počet případů 

Přímá škoda 

v tis. Kč 
Usmrceno Zraněno 

2010 7 10 219,70 0 3 

2009 9 3 856,30 1 10 

2008 5 5 115,00 0 4 

2007 14 442,00 0 16 

2006 5 11 684,50 0 5 

Celkem 40 31 317,50 1 38 
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2 Termíny a definice 

Atmosférické podmínky: podmínky okolního média, ve kterém může tlak kolísat 

mezi 80 kPa a 110 kPa a teplota mezi – 20 °C a 60 °C.[1] 

Deflagrace: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. [5] 

Detonace: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou. [5] 

Dolní mez výbušnosti DMV: dolní mez rozsahu výbušnosti. [3] 

Dynamický reakční tlak pdyn: tlak, při kterém zareaguje pojistný odlehčovací prvek (klapka, 

membrána, ventil, okno, dveře, stěna, apod.) při výbuchu. 

Horní mez výbušnosti HMV: horní mez rozsahu výbušnosti. [3] 

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

pokud dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem 

(nejčastěji se vzduchem). [3]  

Kompaktní (kubické) nádoby: nádoby s poměrem délky (výšky) k průměru menším než 2. 

[1] 

Maximální dosah plamene LF: největší vzdálenost dosahu čela plamene od ústí 

odlehčovacího otvoru. [8] 

Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku  a kubická konstanta KG  je měřítkem energie resp. 

výkonu dané výbušné směsi. [3] 

Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. [3] 

Odlehčovací plocha A v m
2
: plocha otvoru pro odlehčení výbuchu (může se skládat 

z několika dílčích ploch). [7] 

Odlehčovací účinnost Ef: bezrozměrné číslo, používané pro definování účinnosti zařízení 

pro odlehčení výbuchu. [2] 

Odolnost proti výbuchu: vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, že jsou odolná proti 

výbuchovým tlakům a výbuchovým rázům. [6] 

Počáteční teplota Ti: teplota ve výbuchové komoře v okamžiku iniciace [8] 

Redukovaný výbuchový tlak pred: tlak vznikající při výbuchu výbušné atmosféry v nádobě 

chráněné buď odlehčením výbuchu, nebo potlačením výbuchu. [6] 

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

výbuch. [3] 
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Rychlost narůstání výbuchového tlaku : směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky (závislost tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě). [3] 

Statický reakční (pojistný) tlak pstat: tlak, při kterém zareaguje pojistný odlehčovací prvek 

(klapka, membrána, ventil, okno, dveře, stěna, apod.) při rychlosti nárůstu tlaku menší 

než 10 kPa.min
-1

. [2] 

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

nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. [4] 

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

o dané koncentraci. [3] 

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

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

nespálené směsi. [3] 

Zařízení pro odlehčení výbuchu: zařízení, které chrání nádobu nebo jiné uzavřené objemy 

pomocí odlehčení výbuchu. [2] 
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3 Základní poznatky o výbuchu 

 Jak je vysvětleno v definici, výbuch je náhlá oxidace nebo rozkladná reakce 

vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. Výbuch 

tedy představuje velmi rychlé hoření hořlavých látek. 

K výbuchu na bázi hoření může dojít všude tam, kde je v prostoru přítomna hořlavá 

látka ve směsi s oxidačním prostředkem, která je iniciována. Podmínky vzniku výbuchu 

znázorňuje Obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Podmínky vzniku výbuchu 

Hořlavou látkou může být hořlavý plyn, páry nebo mlhy hořlavých kapalin 

nebo jemné částice tuhé látky schopné oxidace. Oxidačním prostředkem je nejčastěji kyslík. 

Iniciační zdroje můžeme rozdělit na teplo (plamen, horké povrchy, atd.) a elektrické jiskry. 
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3.1 Výbuchová křivka 

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

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

tlaku. Časový průběh narůstaní tlaku při výbuchu znázorňuje tzv. výbuchová křivka 

na Obrázku 2. [3] 

Obrázek 2: Výbuchová křivka směsi metanu e vzduchem [upraveno podle 3] 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb než se projeví narůstání tlaku. Je to přípravná 

doba výbušné směsi k hoření tzv. indukční perioda. Od bodu B dochází k narůstání tlaku 

a v důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu C. V bodě C je rychlost 

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

výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývaní reakčních složek až do bodu D, 

kdy je nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. [3] 
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Na výbuchové křivce jsou nejdůležitější tyto body: 

· Bod D je maximem výbuchové křivky, tlak v bodě D se nazývá výbuchový tlak.  

· Bod C je inflexní bod křivky, ve kterém je narůstaní výbuchového tlaku nejvyšší.  

Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny 

v inflexním bodě C dle vztahu (1): 

                                                          (1) 

Výraz vyjadřuje rychlost narůstaní výbuchového tlaku při výbuchu směsi 

o koncentraci cx v uzavřeném objemu o velikosti V. [3]  
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4 Výbuchová charakteristika  

 Tvar výbuchové křivky a tím také hodnoty výbuchového tlaku pvýb a rychlost narůstání 

výbuchového tlaku , se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi. Nejvyšších hodnot 

výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při optimální 

koncentraci copt, jak znázorňuje Obrázek 3. Tyto hodnoty se nazývají maximální výbuchový 

tlak pmax a maximální rychlost narůstaní výbuchového tlaku . 

 

Obrázek 3: Výbuchová charakteristika směsi metanu se vzduchem [10] 

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

narůstání výbuchového tlaku snižují až k mezím výbušnosti DMV a HMV. [10] 
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5 Výbuchová prevence 

 Text přebrán z [3]. Výbuchovou prevenci dělíme do tří základních kategorií: 

· Primární protivýbuchová ochrana. 

· Sekundární protivýbuchová ochrana. 

· Terciární (konstrukční) protivýbuchová ochrana. 

5.1 Primární protivýbuchová ochrana 

Nebezpečí výbuchu nehrozí, pokud vyloučíme alespoň jeden ze základních 

předpokladů výbuchu: 

· Prostor, v němž se může vytvářet nebezpečná koncentrace. 

· Je k dispozici hořlavá látka. 

· V posuzovaném prostoru se vyskytuje oxidační prostředek. 

· Množství hořlavé látky a oxidačního prostředku jsou taková, že se může tvořit 

nebezpečná koncentrace. 

5.2 Sekundární protivýbuchová ochrana 

 Jedná se o preventivní opatření, která mají omezit iniciaci nebezpečné výbušné 

atmosféry. Základem je klasifikace nebezpečných prostor do zón, které jsou založeny 

na četnosti a trvání nebezpečné výbušné atmosféry. Jsou definovány zóny zvlášť pro plyny 

a páry a zvlášť pro prachy. 

5.3 Terciární (konstrukční) protivýbuchová ochrana 

 Nelze-li zabránit vzniku nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučit nebezpečí výbuchu 

opatřeními aktivní protivýbuchové prevence, nebo jsou-li taková opatření nevhodná, musí 

zařízení být konstruována tak, aby byly omezeny účinky výbuchu na bezpečnou míru. 

Opatření tedy nezabrání výbuchu, ale zajistí, že nedojde k poškození zařízení ani k ohrožení 

osob a po krátké době je zařízení opět schopno provozu. 

 Podle [11] taková opatření jsou: 

· Konstrukce odolná výbuchu. 

· Odlehčení výbuchu. 

· Potlačení výbuchu. 

· Zabránění přenosu plamene a výbuchu. 

Pro tuto práci je nejvýznamnější odlehčení výbuchu, proto je tento bod podrobněji 

rozepsán v následující kapitole. 
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6 Faktory ovlivňující výbuch 

Následující text přebrán z [3]. Průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry 

(pmax,  a kubická konstanta KG) jsou ovlivněny mnoha faktory. 

6.1 Velikost objemu a tvar nádoby 

 Nádoby jsou kubické a podlouhlé, kubická nádoba má délku l menší nebo rovnu 

dvěma průměrům . S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Tuto závislost popisuje u kubických nádob tzv. Kubický zákon (2): 

                                             (2) 

 Platnost kubického zákona je u směsí plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem 

od 5 litrů objemu nádoby. 

Maximální výbuchový tlak pmax se s rostoucím objemem nemění. Kubická konstanta 

pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje KG.  

6.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

 Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně 

zvyšují. Je tomu tak proto, že se zvětšuje množství směsi o optimální koncentraci. Snížení 

tlaku naopak zmenšuje maximální výbuchové parametry. Z toho důvodu se snížení tlaku 

používá jako určité preventivní opatření zmírňující následky výbuchu. 

6.3 Počáteční teplota 

 Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání výbuchového 

tlaku. S rostoucí teplotou se rozšiřuje rozsah výbušnosti. DMV se snižuje a HMV se zvyšuje. 

6.4 Iniciační energie 

 S rostoucí iniciační energií se zvyšuje hlavně maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku . Při zkoušení výbušných vlastností směsí se jako standardní 

energie používá pro plyny a páry energie 10 J. Aby některé látky nebyly omylem považovány 

za nevýbušné, je nutno tuto energii zvýšit. 
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6.5 Umístění iniciačního zdroje 

 Nejvyšších hodnot výbuchových parametrů dosáhneme při umístění iniciačního zdroje 

do středu nádoby (čelo plamene se šíří v kulovitých plochách ke stěnám, kde při styku 

plamene se stěnou dojde k odvodu tepla). 

 Je-li zdroj umístěn u stěny, dojde dříve ke styku, důsledkem toho je menší nárůst tlaku 

a nepatrně menší výbuchový tlak. 

 Při umístění palníku v blízkosti odlehčovací plochy, dojde dříve k protržení 

odlehčovací membrány. 

6.6 Turbulence směsi 

 S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální výbuchové 

parametry, hlavně maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku . Nárůst 

parametrů je větší u plynů a par s nízkou hodnotou kubické konstanty v klidovém stavu. 

U methanovzduchové směsi může nárůst činit až 700%.  

6.7 Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

 Zvýšení obsahu kyslíku způsobí zvýšení výbuchových parametrů. Dolní mez 

výbušnosti DMV, která je stanovena nedostatkem hořlavé látky zůstává neovlivněna. Horní 

mez výbušnosti HMV, která je stanovena nedostatkem okysličovadla se výrazně zvyšuje. 

V důsledku většího množství reagující látky je teplota plamene vyšší, což zvýší 

také maximální výbuchové parametry. Snížením obsahu kyslíku pod tzv. limitní obsah 

již nemůže k výbuchu dojít. 

  



11 

 

7 Odlehčení výbuchu 

 Odlehčení výbuchu patří do skupiny konstrukčních opatření na ochranu proti výbuchu. 

Toto opatření na ochranu proti výbuchu samo o sobě výbuchu nezabrání, místo toho 

je zajištěno, že jeho nebezpečné účinky jsou omezeny na snesitelnou míru. 

Při odlehčení výbuchu jsou určená místa, která svým roztržením brání v destrukci 

chráněné nádoby při působení výbuchu. K tomuto účelu je nádoba vybavena jedním nebo více 

odlehčovacími otvory. Tyto odlehčovací otvory jsou uzavřená zařízení, která se otevřou 

v případě výbuchu a zvýšení tlaku na tzv. reakční tlak odlehčovacího prvku, ten je výrazně 

nižší než maximální výbuchový tlak, jak můžeme vidět na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Výbuchová křivka v odlehčené nádobě [upraveno podle 12] 

Díky odlehčení nádoby mohou spálené i nespálené produkty výbuchu proudit ven. 

Tlak uvnitř nádoby proto dosahuje pouze zlomku maximálního výbuchového tlaku. Obrázek 5 

uvádí tři možnosti, které mohou nastat při odlehčení výbuchu.  

V případě a) je zvolené odlehčení tak velké, že tlak klesá okamžitě po reakci 

odlehčovacího zařízením. V případě b) je pro odlehčení vybrán tak velký prvek, že tlak 

i po odlehčení stále stoupá, ale nepřesahuje pevnost nádoby. V případě c) je vybrané 
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odlehčovací zařízení příliš malé. Tlak stále silně roste i po reakci odlehčovacího zařízení 

a nakonec přesahuje pevnost nádoby. (Pokles tlaku vzhledem k možnému prasknutí nádoby 

není na obrázku znázorněn). 

 
Obrázek 5: Tři možnosti odlehčení výbuchu [upraveno podle 12] 

Výhody odlehčení výbuchu, oproti jiným ochranným opatřením proti výbuchu, 

jsou poměrně nízké pořizovací investice a téměř žádné požadavky na údržbu. Negativní 

vlastností je možné ohrožení životního prostředí tlakovou vlnou a vymrštěného materiálu. 

Další nevýhodou je fakt, že často potřebné velikosti odvzdušnění zařízení nelze určit 

s žádoucí přesností. 

Výše uvedené výhody, ale i vývoj metody v posledních letech vedl k tomu, 

že odlehčení výbuchu patří mezi nejčastěji používaná ochranná opatření. [12] 



13 

 

7.1 Návrh odlehčovacího zařízení 

 Velikost maximálního redukovaného tlaku závisí na včasnosti otevření odlehčovacího 

zařízení, tedy na statickém reakčním tlaku pstat, a na velikosti odlehčovacího otvoru A. Čím 

vyšší je pstat, tím větší objem výbušné směsi zreaguje do okamžiku odlehčení nádoby, 

a tím bude také vyšší maximální redukovaný tlak pred,max. S rostoucí velikostí odlehčovacích 

otvorů roste i účinnost odvádět narůstající tlak a tím nižší je pak výsledný maximální 

redukovaný tlak pred,max. 

 Statický reakční tlak pstat odlehčovacího zařízení je vhodné volit co nejnižší. Musí být 

však splněna podmínka, že statický reakční tlak pstat musí být vyšší než pracovní tlak pprac 

v zařízení, aby nedocházelo k praskání membrán a tím nechtěnému otevření zařízení. [3] 

7.1.1 Velikost odlehčovacích otvorů 

 Velikost odlehčovacího otvoru pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin se vypočítá 

podle rovnice (3, 4): [1] 

     (3) 

                                                                 (4) 

Kde 

A je geometrická odlehčovací plocha (Ef = 1), v m
2
, 

Av odlehčovací plocha zařízení, pro odlehčení výbuchu s účinností Ef < 1, v m
2
, 

KG výbuchová konstanta plynu, v bar.m.s
-1

, 

pred redukovaný výbuchový tlak, v barech, 

pstat statický otevírací tlak zařízení pro odlehčení výbuchu, v barech, 

Ef odlehčovací účinnost zařízení pro odlehčení výbuchu, 

V  objem, v m
3
. 
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Rovnice jsou platné za předpokladu, že: 

· Bez turbulence 

· KG ≤ 550 bar.m.s
-1

,  

· 0,1 ≤ pstat ≤ 0,5 bar, 

· pred ≤ 2 bar, 

· pred > pstat + 0,05 bar, 

· V ≤ 1 000 m
3
. 

· l/d ≤ 2, 

· Počáteční podmínky: atmosférické, 

· Ef = 1 pro zařízení pro odlehčení výbuchu s měrnou hmotností menší než 0,5 kg.m-2
, 

· Ef = 1 pro zařízení pro odlehčení výbuchu s měrnou hmotností větší než 0,5 kg.m-2
 

a menší než 10 kg.m-2, za předpokladu, že AV/V
0,753

 < 0,07, kde AV je odlehčovací 

plocha a V je objem nádoby. To platí pro pstat ≤ 0,1 bar a 0,1 bar < pred < 2 bary, 

· Pro všechny ostatní podmínky a pro zařízení pro odlehčení výbuchu s měrnou 

hmotností větší než 10 kg.m
-2

 se musí stanovit zkouškami viz. [2]. 
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8 Vliv měrné hmotnosti na odlehčovací účinnost 

Následující text přebrán z [2]. Hodnoty měrné hmotnosti zkoušených materiálů 

jsou uvedeny v Tabulce 2. 

8.1 Měrná hmotnost do 0,5 kg.m-2
 

 Jedná se o zařízení pro odlehčení výbuchu, která jsou téměř bez momentu setrvačnosti 

a nezpomalují odlehčovací proces v nějakém výraznějším rozsahu. Pro tato zařízení 

se nevyžadují zkoušky odlehčovací účinnosti a odlehčovací účinnost je 1. 

8.2 Měrná hmotnost větší než 0,5 kg.m-2
 a menší nebo rovna 10 kg.m

-2
 

 Zařízení pro odlehčení výbuchu s hmotností na jednotku plochy větší než 0,5 kg.m-2
 

mohou ovlivnit odlehčovací proces svým otevíráním a chováním při uvolňování. 

 Zkoušky ukázaly, že odlehčovací zařízení s měrnou hmotností 0,5 kg.m-2
 a menší 

nebo rovnou 10 kg.m
-2

 mohou mít odlehčovací účinnost < 1,0 v závislosti na jejich použití. 

8.3 Měrná hmotnost větší než 10 kg.m-2 

 Vliv na účinnost těchto odlehčovacích zařízení musí být stanovena porovnáním 

s odlehčovací účinností zařízení, které se považuje za zařízení bez momentu setrvačnosti. 

Tabulka 2: Měrné hmotnosti materiálů použitých při měření 

Materiál, tloušťka[mm] Měrná hmotnost [kg. m
-2

] 

Hliníková fólie 0,05 0,134 

Polyethylenová fólie 0,12 0,035 

Polyethylenová fólie 0,2 0,170 

Pauzovací papír 0,06 0,092 

Pečící papír 0,05 0,041 

Temafast 0,5 1,034 

Temafast 1 1,830 
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9 Popis zařízení pro odlehčení výbuchu 

Zařízení pro měření odlehčení výbuchového tlaku se skládá z variabilní výbuchové 

komory a příslušných měřící prvků, jako snímač teploty, tlaku, odezvy (přetvoření) a počítače 

pro záznam naměřených dat. Schéma variabilní výbuchové komory je znázorněno 

na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Schéma variabilní výbuchové komory VVK 250 

 Variabilní výbuchová komora je konstrukčně řešena jako krychle s vnitřním objemem 

250 l. Fotografie variabilní výbuchové komory je na Obrázku 7. 
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Obrázek 7: Variabilní výbuchová komora 

Na Obrázku 7 můžeme pozorovat umístění přívodu metanu v levém zadním rohu 

(žlutý ventil) a přívod stlačeného vzduchu pro vyfoukání spalin (červený ventil).  

Pro měření byly potřeba další pomocné přístroje, mezi nejdůležitější patří D6172701 

EX – METER II (Obrázek 9), kterým se měřila koncentrace metanu ve výbuchové komoře. 

Dále jsme využívali stlačený vzduch z kompresoru na profukování variabilní výbuchové 

komory od spalin.  

Protože při měření výbuchových tlaků se neměřil jen samotný tlak, ale i další veličiny, 

byly použity ještě další přístroje a zařízení. Průhyb stěny při výbuchu se měřil pomocí 

digitálního číselníkového úchylkoměru (Obrázek 10), který byl umístěn na levé straně 

výbuchové komory viz. Obrázek 8. Digitální teploměr Greisinger GMH 3250, přístroj 

pro snímání teploty je zobrazen na Obrázku 11.  
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Zařízení pro měření délky plamene se skládalo z měřící stupnice umístěné před 

variabilní výbuchovou komorou a záznamových zařízení v podobě kamer. Každý výbuch 

byl zaznamenán na video a následně se vyhodnocovala délka plamene.  

 

Obrázek 8: Umístění digitálního číselníkového úchylkoměru 

 Pro určení koncentrace byl použit přístroj D6172701 EX – METER II pro měření 

koncentrace metanu, jedná se o jednoplynový, snadno ovladatelný přístroj, pro monitorování 

a měření koncentrace hořlavých plynů nebo par. Přístroj je dostupný pro tři rozsahy (detekce, 

% DMV, objemová %). Nevýhodou tohoto měřicího přístroje je, že od koncentrace 5 % měří 

v celých procentech. 

 

Obrázek 9: EX – METER II 
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Obrázek 10: Digitální číselníkový úchylkoměr 

 K měření úchylky byl použit digitální číselníkový úchylkoměr s měřícím rozsahem 

0 až 12,7 mm a přesností 0,01 mm. Přístroj má přednastavené funkce pro nastavení „0“ 

v libovolném bodě, zaznamenávání minimální/maximální úchylky, měření v palcích 

nebo milimetrech. 

 

Obrázek 11: Digitální teploměr Greisinger GMH 3250 

Pro měření teploty byl použit digitální teploměr Greisinger GMH 3250, který je určen 

k laboratorním a servisním měřením. Měření teploty se provádí přes teplotní snímač, který 

je k přístroji připojen dvoupólovým konektorem DIN. Záznam teploty je přes rozhraní 

RS 232/USB ukládán do počítače s rozlišením na 1 °C a intervalem záznamu 1 sekunda. 
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 Při napouštění metanu do variabilní výbuchové komory muselo být zajištěno 

promíchávání plynu se vzduchem, aby výsledná koncentrace byla ve všech místech stejná 

(homogenní směs). Toho bylo dosaženo pomocí větráku umístěného na dně variabilní 

výbuchové komory.  

 Jeden z faktorů, které ovlivňují výbuchové parametry je umístění iniciačního zdroje, 

proto je mžikový palník umístěn do středu variabilní výbuchové komory. 

 K iniciaci byl požíván mžikový palník s iniciační energií 86 J, tato energie 

je několikrát vyšší než standardní energie pro plyny a páry (10 J). Palník se standardní 

iniciační energií nebyl k dispozici.  

 Umístění větráku i mžikového palníku je patrné na Obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Umístění větráku a mžikového palníku 
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Snímání tlaku, teploty a odpalování výbušné směsi se provádělo přes ovládací pult 

výbuchového autoklávu VA 250. Měřící zařízení je znázorněno na Obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Měřící zařízení VVK 250 [upraveno podle 13] 
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10 Postup měření  

 Postup při měření se skládal ze čtyř specifických částí, v rámci kterých se prováděly 

stanovené úkony.  

První část – instalace membrány: 

· Výroba membrány podle odlehčovacího otvoru 

· Instalace palníku 

· Instalace membrány 

U tohoto kroku je velice důležité nezapomenout instalovat palník dříve, 

než je instalována membrána. Šrouby, kterými je upevněn rámeček k variabilní výbuchové 

komoře, musí být pevně utaženy, aby spojení bylo těsné. 

Druhá část – vytvoření výbušné směsi: 

· Zapnutí ventilátoru 

· Napouštění plynu a současné měření koncentrace 

· Vypnutí ventilátoru 

Napouštění plynu se musí provádět velice pomalu, aby nebyla překročena zvolená 

koncentrace. Variabilní výbuchová komora se špatně odvětrává. Mezi vypnutím ventilátoru 

a odpalem musí být minimálně dvaceti sekundová prodleva, aby směs nebyla turbulentní. 

Třetí část – kontrola měřících přístrojů: 

· Vynulovat digitální číselníkový úchylkoměr 

· Zkontrolovat digitální teploměr Greisinger GMH 3250  

· Připravit záznamová zařízení 

Čtvrtá část – odpálení směsi: 

· Spuštění měření tlaku 

· Spuštění měření teploty 

· Odpočet 

· Odpal 

Z hlediska bezpečnosti je potřeba zajistit, aby se nikdo cizí nevyskytoval v oblasti, 

ve které by mohl být zasažen výbuchem nebo zbytky membrány. 
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11 Použité materiály 

Použité membrány 

 Pro potřeby měření byly použity jako tržné membrány běžně dostupné materiály, jako 

polyethylenový pytel, polyethylenový obal na sešity, pečící papír, pauzovací papír, alobalová 

fólie, těsnění Temafast. Pro možné budoucí opakování měření jsou v Tabulce 3 uvedeny 

použité materiály i s výrobcem/distributorem, od které byl materiál zakoupen. 

Tabulka 3: Použité materiály 

Název výrobku Tloušťka Materiál Výrobce / distributor 

Hliníková fólie 0,05 Hliník Keramet s.r.o. 

Polyethylenová fólie 0,12 Polyethylen Kooh-i-noor 

Polyethylenová fólie 0,2 Polyethylen Kooh-i-noor 

Pauzovací papír 0,06 Pauzovací papír 
Papierfabrik 

Schoellershammer 

Pečící papír 0,05 Pečící papír Sama s.r.o. 

Temafast 0,5 
Bezazbestová 

klingeritová deska 

Tespo-těsnící technologie 

s.r.o. 

Temafast 1 
Bezazbestová 

klingeritová deska 

Tespo-těsnící technologie 

s.r.o. 

Měření probíhalo na třech velikostech odlehčovacích otvorů. Pro další použití bude 

otvor 140 x 140 mm (0,0196 m
2
) označován písmenem M jako malý, otvor 200 x 200 mm 

(0,04 m
2
) písmenem S jako střední a otvor 345 x 345 mm (0,119 m

2
) písmenem V jako velký. 
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Použitý hořlavý plyn 

 Jako hořlavý plyn pro vytváření výbušné směsi byl vybrán metan (chemická značka 

CH4), jedná se o nejjednodušší alkan a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec. Metan 

je netoxický, nedýchatelný plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch. Směs metanu 

se vzduchem může být přivedena velmi snadno k výbuchu (minimální iniciační 

energie je 0,00028 J), přitom meze výbušnosti jsou poměrně velké, od 5 do 15 obj. %. Další 

vlastnosti metanu jsou uvedeny v Tabulce 4. Hlavním zdrojem metanu je přírodní surovina 

zemní plyn. Metan může explozivně reagovat s kyslíkem podle vzorce (5). [14] 

 Reakce metanu pomocí 3D kalotových vzorců je na Obrázku 14. 

(5) 

 

Obrázek 14: Kalotový 3D model reakce metanu s kyslíkem 

Tabulka 4: Vlastnosti metanu [14] 

Metan 

Molární hmotnost 16,0426 g/mol 

Teplota tání − 182,5 °C 

Teplota varu − 161,6 °C 

Hustota 
0,676 kg/m³ (plyn, 21 °C, 1 013 hPa) 

0,422 62 g/cm³ (kapalina, − 161,6 °C, 1 013 hPa) 

Teplota vzplanutí − 188 °C 

Teplota vznícení 600 °C 

Meze výbušnosti 5 − 15 % 
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12 Výsledky měření 

 Vlastnímu měření výbuchových tlaků předcházelo měření reakčních statických tlaků. 

Principem bylo zjistit, kdy dojde k protržení zkoumaného materiálu a jestli jsou zvolené 

materiály vhodné jako membrány k dynamickým (výbuchovým) tlakovým zkouškám. 

Hodnoty naměřených statických reakčních tlaků jsou uvedeny v Tabulce 5. 

 Při měření statických reakčních tlaků se měřili vždy čtyři vzorky na jedné velikosti 

odlehčovacího otvoru od každého materiálu. Z výsledků měření vyplývá, že nejvyšších 

statických reakčních tlaků je dosaženo u malých otvorů a nejnižších u velkých otvorů. 

 Veškerá měření odlehčení výbuchu probíhala při atmosférickém tlaku 0,961 bar 

a počáteční okolní teplotě Ti 14 °C. 

Tabulka 5: Hodnoty průměrných statických reakčních tlaků 

Materiál, 

tloušťka[mm] 

Průměrný statický tlak [bar] 

Velikost odlehčovacího otvoru 

M S V 

Pauzovací papír 0,06 0,318 0,226 0,080 

Polyethylenová fólie 0,12 0,261 0,187  

Pečící papír 0,05 0,163 0,080  

Polyethylenová fólie 0,2 0,330 0,229 0,136 

Hliníková fólie 0,05 0,226 0,136  

Temafast 0,5 0,282 0,211 0,083 

Temafast 1 0,449 0,339 0,139 

 Jelikož některé měřené materiály nelže pořídit ve větších rozměrech, nebylo možné 

provést pokus na velkém otvoru, proto v Tabulce 5 tyto hodnoty nejsou uvedeny.  

Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto, že tyto materiály mohou být použity 

pro měření výbuchových tlaků. 

 Statický reakční tlak je tlak, při kterém dojde k protržení membrány, a otevření 

původně uzavřeného prostoru. Tento tlak je měřitelný i při výbuchu, a je označován jako 

dynamický reakční tlak pdyn. Srovnání statického a dynamického reakčního tlaku 

je na Obrázku 15. 



26 

 

 

Obrázek 15: Rozdíl tlaku statického oproti dynamickému 

 Z Obrázku 15 je patrné, že tlak dynamický je větší než tlak statický. Výjimkou 

je materiál polyethylenové fólie tloušťky 0,12 mm, u které byl tlak statický vyšší než tlak 

dynamický. Tuto závislost je možné vysvětlit pravděpodobně tak, že při výbuchových 

zkouškách je změna tlaku tak rychlá, že materiál membrány není schopný zareagovat na toto 

namáhání a k jeho protržení dojde tedy až při vyšším tlaku. U polyethylenové fólie tloušťky 

0,12 mm je děj obrácený, což je možné vysvětlit malou pevností materiálu, kdy náraz i malé 

tlakové vlny způsobí protržení materiálu. 

 Největší rozdíl byl naměřen u materiálu Temafast tloušťky 1 mm na střední velikosti 

odlehčovací plochy, kde rozdíl mezi statickým reakčním tlakem pstat a dynamickým reakčním 

tlakem pdyn byl 72 %. Nejnižší rozdíl byl naměřen u pauzovacího papíru tloušťky 0,06 mm 

také na střední velikosti odlehčovací plochy, kde rozdíl mezi statickým a dynamickým 

reakčním tlakem byl pouze 3 %. Přesné hodnoty rozdílů mezi statickým reakčním tlakem 

a dynamickým reakčním tlakem jsou uvedeny v Tabulce 6.  
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Tabulka 6: Hodnoty statických a dynamických redukovaných tlaků 

Materiál, 

tloušťka[mm] 

Velikost 

odlehčovacího 

otvoru 

pdyn [bar] pstat [bar] 
Rozdíl 

[bar] 
Rozdíl [%] 

Pauzovací papír 

0,06 

M 0,441 0,318 0,124 28 

S 0,233 0,226 0,007 3 

V 0,096 0,080 0,016 16 

Polyethylenová fólie 

0,12 

M 0,217 0,261 − 0,045 − 21 

S 0,141 0,187 − 0,046 − 33 

Pečící papír 0,05 
M 0,252 0,163 0,089 35 

S 0,123 0,080 0,043 35 

Polyethylenová fólie 

0,2 

M 0,661 0,330 0,331 50 

S 0,585 0,229 0,357 61 

V 0,172 0,136 0,036 21 

Hliníková fólie 0,05 
M 0,520 0,226 0,294 57 

S 0,410 0,136 0,274 67 

Temafast 0,5 

M 0,666 0,282 0,384 58 

S 0,465 0,211 0,255 55 

V 0,190 0,083 0,107 56 

Temafast 1 

M 0,944 0,449 0,495 52 

S 1,212 0,339 0,873 72 

V 0,449 0,139 0,310 69 
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12.1 Vliv velikosti odlehčovací plochy a materiálu membrány na redukovaný tlak 

 Měření výbuchových tlaků probíhalo na všech třech otvorech (M, S, V) při 9% 

koncentraci metanu. Každý materiál byl zkoušen na otvoru čtyřikrát. 

 V následujících grafech jsou zobrazeny maximální, minimální a průměrné hodnoty 

redukovaných výbuchových tlaků pro jednotlivé membrány a velikosti odlehčovacích otvorů. 

Maximální hodnota je značena červeným čtverečkem, minimální hodnota modrým 

čtverečkem a průměrná hodnota je značena zeleným kosočtvercem. 

 Pro pauzovací papír bylo možno díky jeho rozměrům zkoušet na všech třech 

velikostech otvorů. Díky tomu byl získán úplný přehled vlivu velikosti odlehčovacích ploch 

na výbuchové parametry. Na Obrázku 16 je vidět značný rozptyl maximálních redukovaných 

výbuchových tlaků u malého a středního otvoru. Číselné hodnoty maximálních redukovaných 

tlaků jsou uvedeny v Tabulce 6. 

 

Obrázek 16: Hodnoty pred,max pauzovacího papíru 0,06 mm 

 Z grafu pauzovacího papíru je pozorovatelný až desetinásobný rozdíl redukovaných 

tlaků mezi malým a velkým odlehčovacím otvorem.  
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 Pro ostatní materiály jsou uvedeny jen číselné hodnoty v Tabulce 7, grafy jsou 

vyobrazeny v Příloze 1.  

Tabulka 7: Číselné hodnoty maximálních redukovaných tlaků 

Materiál, 

tloušťka[mm] 

Velikost 

odlehčovacího 

otvoru 

min max průměr 

pred,max [bar] 

Pauzovací papír 

0,06 

M 1,680 2,792 2,224 

S 0,246 1,412 1,046 

V 0,086 0,151 0,121 

Polyethylenová 

fólie 0,12 

M 0,187 1,043 0,649 

S 0,139 0,419 0,229 

Pečící papír 

0,05 

M 1,769 2,649 2,236 

S 0,104 0,217 0,148 

Polyethylenová 

fólie 0,2 

M 0,651 1,941 1,313 

S 0,669 1,793 1,509 

V 0,169 0,234 0,203 

Hliníková fólie 

0,05 

M 1,579 3,030 2,279 

S 0,728 1,579 1,160 

V 0,104 0,341 0,182 

Temafast 0,5 

M 0,460 1,656 1,110 

S 0,454 1,364 0,845 

V 0,139 0,228 0,190 

Temafast 1 

M 0,740 1,097 0,944 

S 1,085 1,686 1,293 

V 0,419 0,478 0,449 

 Nejvyšší redukovaný tlak byl naměřen u hliníkové fólie na malém otvoru 

a to 3,030 bar. Tomuto tlaku odpovídá zatížení v těžišti stěny nádoby silou 120,26 kN. 

Naopak nejnižší redukovaný tlak byl naměřen u pauzovacího papíru a to 0,086 bar. Tomuto 

tlaku odpovídá zatížení v těžišti stěny nádoby silou 3,41 kN. Rozdíl v zatížení téměř 117 kN, 

je dost výrazný, tudíž má smysl se zamyslet nad vhodnou volbou velikosti odlehčovacího 

otvoru a materiálu odlehčovací membrány.  
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12.1.1 Tlak působící na plochu 1 m2
 

 Závislost mezi naměřenými tlaky a velikostí odlehčovací plochy jsou získány pomocí 

regresních křivek. K jejich vykreslení je použito průměrných redukovaných tlaků 

z Tabulky 7. 

 Regresní křivky jsou provedeny jen u materiálů, které byly měřeny na všech třech 

velikostech odlehčovací plochy. Pro všechny tyto materiály byla použita exponenciální 

spojnice trendu, protože nejlépe vyhovovala naměřeným parametrům. 

 Pomocí takto získaných regresních rovnic je proveden přepočet redukovaných tlaků 

až na plochu odlehčovacího otvoru 1 m2
. Rovnice regrese pro jednotlivé materiály spolu 

s vypočtenými redukovanými tlaky jsou uvedeny v Tabulce 8. 

 Regresní křivky jsou uvedeny v Příloze 5. 

Tabulka 8: Přepočet redukovaného tlaku na plochu 1 m2 pro zvolené materiály 

Plocha 

odlehčovacího 

otvoru 

[m
2
] 

Materiál membrány, tloušťka [mm] 

Pauzovací 

papír 0,06 
PE fólie 0,2 Al fólie 0,05 Temafast 0,5 Temafast 1 

Rovnice regrese 

0,104e
-0,778A

 0,1161e
-0,982A

 0,1112e
-0,785A

 0,1484e
-1,727A

 0,1334e
-1,261A

 

Pred,max [bar] 

0,2 0,0890 0,0954 0,0950 0,1051 0,1037 

0,4 0,0762 0,0784 0,0812 0,0744 0,0806 

0,6 0,0652 0,0644 0,0694 0,0527 0,0626 

0,8 0,0558 0,0529 0,0593 0,0373 0,0486 

1 0,0478 0,0435 0,0507 0,0264 0,0378 
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12.2 Porovnání materiálů podle velikosti odlehčovacího otvoru 

 Z naměřených hodnot, uvedených v Tabulce 7, jsou zhotoveny také grafy závislosti 

redukovaných tlaků na velikosti odlehčovací plochy pro jednotlivé materiály odlehčovacích 

membrán. Materiály jsou v grafech seřazeny podle velikostí průměrných redukovaných tlaků 

od nejnižšího po nejvyšší.  

 Maximální hodnota je značena červeným čtverečkem, minimální hodnota modrým 

čtverečkem a průměrná hodnota je značena zeleným kosočtvercem. 

 Na Obrázku 17 jsou vyneseny hodnoty redukovaných tlaků pro malý otvor. Mezi 

materiály s nejvyšším redukovaným tlakem patří i pečící papír tloušťky 0,05 mm, naopak 

materiál těsnění Temafast tloušťky 1 mm je mezi materiály s nejnižším redukovaným tlakem. 

 

Obrázek 17: Hodnoty pred,max malý otvor 

 Odolnost materiálu (podle tlakového namáhání) pro malý otvor lze vyhodnotit 

z Obrázku 18, kde jsou vyneseny hodnoty dynamických reakčních tlaků. Hodnoty 

jsou v grafu upořádány podle průměrného dynamického reakčního tlaku od nejnižšího 

po nejvyšší. Z grafu tedy vyplývá, že nejslabší materiál je polyethylenová fólie tloušťky 

0,12 mm a nejpevnější je Temafast tloušťky 1 mm. 

Ze zhodnocení obou grafů tedy vychází, že u malého otvoru nemá odolnost materiálu 

vliv na výsledný redukovaný tlak. 
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Obrázek 18: Hodnoty pdyn malý otvor 

 Na Obrázku 19 jsou hodnoty redukovaných tlaků pro střední velikost odlehčovacího 

otvoru. Membrána z pečícího papíru tloušťky 0,05 mm, která na malém otvoru měla velký 

redukovaný tlak, má u střední velikosti odlehčovacího otvoru nejnižší redukovaný tlak. 

Nejvyšších redukovaných tlaků bylo naměřeno u polyethylenové fólie tloušťky 0,2 mm, 

to by se dalo přisoudit její pružnosti, díky které ale také dosahuje nejvyššího rozptylu, 

což není žádoucí. 

 

 Obrázek 19: Hodnoty pred,max střední otvor 
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 Na střední velikosti materiály vykazují velký rozptyl redukovaných tlaků, kromě 

materiálu polyethylenové fólie tloušťky 0,12 mm a pečícího papíru tloušťky 0,05 mm. 

U dynamických reakčních tlaků (Obrázek 20) je rozptyl u všech materiálů nízký. Rozptyl 

redukovaných tlaků je tedy způsobený průběhem výbuchu a velikostí otvoru, než pevností 

materiálu. 

Při porovnání redukovaných tlaků z Obrázku 19 s dynamickým reakčním tlakem 

na Obrázku 20 je vidět souvislost odolnosti materiálu na výsledný redukovaný tlak.  

 

Obrázek 20: Hodnoty pdyn střední otvor 

 Na Obrázku 21 jsou zobrazeny hodnoty redukovaných výbuchových tlaků pro velký 

otvor. Na velkém otvoru už nebylo možné použít polyethylenový obal na sešity a pečící papír, 

pro jejich malé rozměry. Nejvyšší redukovaný tlak je u materiálu Temafast a tloušťce 1 mm. 

Ostatní materiály jsou si průměrnými redukovanými tlaky velmi blízké, když se jejich rozptyl 

pohybuje okolo 0,1 bar. Nejvyšší rozptyl je u materiálu hliníková fólie tloušťky 0,05 mm, 

kde je rozptyl více jak 0,2 bar. 
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Obrázek 21: Hodnoty pred,max velký otvor 

 

Obrázek 22: Hodnoty pdyn velký otvor 

 Při srovnání dynamických reakčních (Obrázek22) a redukovaných výbuchových 

(Obrázek 21) tlaků na velkém otvoru lze pozorovat, že tyto hodnoty jsou si velmi blízké. 

To je možné vysvětlit tím, že odlehčovací plocha je dostatečně velká a při protržení 

membrány mohou spaliny snadno unikat do volného prostoru, a tím už nedochází 

ke zvyšování tlaku uvnitř variabilní výbuchové komory. 
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12.3 Odlehčení výbuchu 

 Nejprve je uveden graf odlehčeného výbuchu (Obrázek 23), který je zobrazen 

tak jak byl naměřen. V této podobě můžeme pozorovat střídání přetlakové a podtlakové fáze, 

ovšem narůstání výbuchového tlaku je nečitelné. 

 

Obrázek 23: Graf odlehčeného výbuchu – celkový průběh 

Na následujícím Obrázku 24, je pak zobrazen graf odlehčeného výbuchu, který 

je už upraven tak aby iniciace byla v čase 0 sekund a je zde zobrazena jen doba první 

přetlakové a první podtlakové fáze, čímž se graf stává mnohem čitelnější. 
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Obrázek 24: Graf odlehčeného výbuchu 

 Z Obrázku 24 je patrné kmitání čidla při nízkých tlacích, toto kmitání bude dále 

na jednotlivých průbězích vyhlazeno. Na grafu je též znázorněna doba přetlakové fáze 

označena jako tpřet a doba podtlakové fáze označená jako tpodt. Doba přetlakové fáze je vždy 

kratší, než doba podtlakové fáze, není však podmínkou, že přetlak je vyšší než podtlak, 

jak bude uvedeno níže u jednotlivých průběhů. 

 Hodnoty průměrných redukovaných tlaků přetlakové fáze (p
+

red) a hodnoty 

průměrných redukovaných tlaků podtlakové fáze (p
-
red) jsou uvedeny v Tabulce 9. 

Z Tabulky 9 je vytvořen sloupcový graf na Obrázku 25, z něhož můžeme pozorovat vliv 

velikosti odlehčovací plochy a použité membrány na velikost průměrného redukovaného 

kladného a záporného tlaku. 
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Tabulka 9: Hodnoty průměrných redukovaných tlaků přetlakové a podtlakové fáze 

Materiál, tloušťka [mm] Velikost odlehčovacího otvoru p
+

red [bar] p
-
red [bar] 

Pauzovací papír 0,06 

M 2,224 − 0,470 

S 1,046 − 0,328 

V 0,121 − 0,199 

Polyethylenová fólie 0,12 
M 0,649 − 0,359 

S 0,229 − 0,487 

Pečící papír 0,05 
M 2,236 − 0,423 

S 0,148 − 0,232 

Polyethylenová fólie 0,2 

M 1,313 − 0,385 

S 1,509 − 0,422 

V 0,203 − 0,291 

Hliníková fólie 0,05 

M 2,279 − 0,461 

S 1,160 − 0,388 

V 0,182 − 0,267 

Temafast 0,5 

M 1,110 − 0,444 

S 0,845 − 0,394 

V 0,190 − 0,373 

Temafast 1 

M 0,944 − 0,318 

S 1,293 − 0,413 

V 0,449 − 1,023 
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Obrázek 25: Průměrný redukovaný tlak přetlakové a podtlakové fáze 

 Ze sloupcového grafu na Obrázku 25 je patrná závislost záporného tlaku na kladném 

redukovaném tlaku. Čím je větší kladný redukovaný tlak, tím je větší i tlak záporný. Výjimku 

tvoří materiál polyethylenová fólie 0,12 mm na středním otvoru a materiál Temafast 1 mm 

na velkém otvoru kde je při nižším kladném redukovaném tlaku vyšší záporný tlak.  

  



39 

 

12.4 Průběhy odlehčení výbuchu 

Existují čtyři průběhy výbuchové křivky odlehčeného výbuchu, z toho se dá vyvodit 

vliv na rozptyl v naměřených redukovaných výbuchových tlacích. V Tabulce 10 je uveden 

počet, v kolika případech se vyskytují jednotlivé průběhy odlehčení výbuchu, z Tabulky 10 

je dále vytvořena Tabulka 11, která pro lepší orientaci uvádí hodnoty v procentech.  

Grafy průběhů odlehčení výbuchu jsou uvedeny na Obrázcích 26, 27, 28, 29. Seznam, 

který průběh odpovídá jakému materiálu a velikosti odlehčovacího otvoru je uveden 

v Tabulce 12. 

Tabulka 10: Početní vyjádření průběhu výbuchu 

Velikost odlehčovacího otvoru 

Průběh odlehčeného výbuchu 

Celkový První Druhý Třetí Čtvrtý 

počet 

Malý 28 19 4 5 0 

Střední 27 16 4 7 0 

Velký 17 2 4 6 5 

Celkem 72 37 12 18 5 

Tabulka 11: Procentuální vyjádření průběhu výbuchu 

Velikost odlehčovacího otvoru 

Průběh odlehčeného výbuchu 

Celkový První Druhý Třetí Čtvrtý 

% 

Malý 39 68 14 18 0 

Střední 38 59 15 26 0 

Velký 24 12 24 35 29 

Celkem 100 51 17 25 7 
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 První průběh odlehčení výbuchu (Obrázek 26) patří mezi nejčastější způsoby průběhu 

odlehčení výbuchu. Ze všech výbuchů se právě první průběh vyskytoval v 51 %. Nejčastěji 

se vyskytoval u malých otvorů v 68 % a středních otvorů v 59 %. V případě velkých otvorů 

je výskyt nepatrný, pouze ve 12 %.  

 

Obrázek 26: První průběh odlehčení výbuchu 

 Po iniciaci a uplynutí ti, výb nejprve dojde k nárůstu tlaku, který způsobí protržení 

membrány. Tento tlak je označen jako dynamický reakční tlak pdyn a poté následuje 

redukovaný výbuchový tlak pred. Charakteristický je tento průběh tím, že pdyn je menší 

než pred, to si je možné vysvětlit tím, že k odlehčení dojde dřív, než zreaguje celý obsah 

výbušné směsi. Reakce probíhá i po odlehčení a to vede ke zvyšování tlaku. 
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 Druhý průběh odlehčení výbuchu (Obrázek 27) se vyskytuje už jen v 17 % ze všech 

provedených výbuchů. Nejčastěji se však na rozdíl od prvního průběhu vyskytuje u velkých 

otvorů celkem ve 24 %. Pro malý a střední otvor se vyskytuje prakticky shodně ve 14 a 15 %. 

 

Obrázek 27: Druhý průběh odlehčení výbuchu 

 Po iniciaci a přípravě směsi k hoření tlak roste až k protržení membrány. Tento tlak 

je zároveň nejvyšším tlakem, kterého je při výbuchu dosaženo, tedy redukovaný výbuchový 

tlak pred se rovná dynamickému reakčnímu tlaku pdyn. Po odlehčení výbuchu dojde ještě 

ke druhému nárůstu tlaku, tento tlak je označen px. 

Charakteristické pro druhý průběh je, že po tlaku pred (pdyn) následuje ještě tlak px. 

To je zřejmě způsobeno tím, že většina výbušné směsi už zreagovala do odlehčení výbuchu. 

Následné zvýšení tlaku px je tedy způsobeno reakcí zbylé směsi, která už nemá takovou 

energii.  
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 Třetí průběh odlehčení výbuchu (Obrázek 28) se vyskytoval ve čtvrtině ze všech 

naměřených výbuchů. Tento průběh se opět nejčastěji vyskytoval u velkých otvorů, celkem 

ve 35 %. U středních otvorů ve 26 % a u malých otvorů v 18 %. 

 

Obrázek 28: Třetí průběh odlehčení výbuchu 

 Po iniciaci a přípravě směsi k hoření tlak roste až k protržení membrány. Tento tlak 

je zároveň nejvyšším tlakem, kterého je při výbuchu dosaženo, tedy redukovaný výbuchový 

tlak pred se rovná dynamickému reakčnímu tlaku pdyn. 

Rozdíl oproti druhému průběhu výbuchu je v tom, že už nenásleduje zvýšení tlaku 

na tlak px. A také, že pokles tlaku z redukovaného výbuchového tlaku je pozvolný. 

To je způsobeno tím, že veškerá výbušná směs zreaguje do okamžiku otevření. 
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 Čtvrtý průběh odlehčení výbuchu se vyskytoval pouze v 7 % celkového počtu 

měřených výbuchů. Čtvrtý průběh odlehčení výbuchu se vyskytoval jen na velkém otvoru, 

celkem ve 29 %. Čtvrtý průběh odlehčení výbuchu je na Obrázku 29. 

 

Obrázek 29: Čtvrtý průběh odlehčení výbuchu 

 Po iniciaci a přípravě směsi k hoření tlak stoupá až do protržení membrány. Tento tlak 

je zároveň nejvyšším tlakem, kterého je při výbuchu dosaženo, tedy redukovaný výbuchový 

tlak pred se rovná dynamickému reakčnímu tlaku pdyn. Poté následuje výrazný pokles 

do záporných hodnot označený jako p-
red, který je větší než tlak redukovaný pred. Z hodnoty 

p
-
red dochází k opětovnému nárůstu tlaku na px.  

Vysvětlení se nabízí, že tento průběh výbuchu nastává jen u pevných materiálů 

odlehčovací membrány a na velkém otvoru. Výbušná směs spotřebuje na protržení membrány 

většinu výbušné směsi, při následném otevření a vyfouknutí spalin velkým otvorem vzniká 

podtlak, který přisává vzduch z okolí a reaguje se zbytkem výbušné směsi. 
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Tabulka 12: Průběhy odlehčení pro jednotlivé materiály a velikosti otvorů 

Materiál, 

tloušťka[mm] 

Velikost otvoru Průběh odlehčení 

 
Pokus 1. Pokus 2. Pokus 3. Pokus 4. 

Pauzovací papír 0,06 

M 1 1 1 1 

S 1 1 3 1 

V 3 3 1 
 

Polyethylenová fólie 0,12 
M 1 1 3 1 

S 3 3 1 1 

Pečící papír 0,05 
M 1 1 1 1 

S 3 3 3 1 

Polyethylenová fólie 0,2 

M 3 1 1 2 

S 1 1 
 

1 

V 2 4 3 4 

Hliníková fólie 0,05 

M 1 1 1 1 

S 1 1 1 1 

V 1 3 3 3 

Temafast 0,5 

M 2 1 2 1 

S 1 3 1 1 

V 2 2 4 4 

Temafast 1 

M 2 3 3 3 

S 2 2 2 2 

V 2 
  

4 

 Prázdná políčka v Tabulce 12 znamenají, že měřený pokus nebyl naměřen. 
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12.5 Vliv koncentrace metanu na redukovaný výbuchový tlak 

 Vliv koncentrace metanu na výbuchové parametry odlehčené nádoby se měřil 

s membránou z pauzovacího papíru na střední velikosti odlehčovacího otvoru. 

 Koncentrace se měnila od 4 do 15 obj. %. Směs však byla výbušná od 5 do 14 obj. %. 

Z naměřených hodnot byla zpracována křivka závislosti redukovaného výbuchového tlaku 

na koncentraci metanu Obrázek 30. 

 

Obrázek 30: Vliv koncentrace metanu na pred  

 Z Obrázku 30 je patrné, že nejvyšších výbuchových parametrů je dosahováno 

při koncentraci 9 obj. %. Tuto koncentraci můžeme v tomto případě považovat za optimální, 

od této koncentrace se výbuchové parametry snižují k mezím výbušnosti. Číselné hodnoty 

redukovaných výbuchových tlaků v závislosti na koncentraci metanu jsou uvedeny 

Tabulce 13. 

Tabulka 13: Vliv koncentrace metanu na pred 

Koncentrace [obj. %] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pred [bar] 0,25 0,26 0,76 1,22 1,31 1,00 0,35 0,29 0,27 0,26 
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12.6 Vliv koncentrace metanu na rychlost narůstání výbuchového tlaku 

 Z výsledků měření odlehčených výbuchů při různých koncentracích je vyhodnocena 

i změna koncentrace metanu na rychlost narůstání výbuchového tlaku . Závislost 

je vyobrazena na Obrázku 31. 

 

Obrázek 31: Vliv koncentrace metanu na rychlost narůstání výbuchového tlaku 

 Nejvyšší rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při koncentraci 9 obj. %. 

Hodnoty rychlosti narůstání výbuchového tlaku pro jednotlivé koncentrace metanu 

jsou uvedeny v Tabulce 14. 

Tabulka 14: Vliv koncentrace metanu na rychlost narůstání výbuchového tlaku 

Koncentrace [obj. %] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

výb
 [bar.s] 2,1 3,6 83,3 123,9 148,9 90,7 25,1 14,7 2,7 1,8 
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12.7 Vliv koncentrace metanu na indukční periodu 

 Změna koncentrace metanu nemá vliv jen na redukovaný výbuchový tlak, ale také 

na indukční periodu. Indukční perioda je doba, která uplyne od iniciace po dobu, 

než se projeví narůstání výbuchového tlaku, tato doba označuje ti, výb. Nejkratší indukční 

perioda je při optimální koncentraci (9 obj. %). Se změnou koncentrace od optimální hodnoty 

se indukční perioda prodlužuje až k mezím výbušnosti, tuto závislost zobrazuje graf 

na Obrázku 32. 

 

Obrázek 32: Vliv koncentrace metanu na indukční periodu 

 Číselné hodnoty indukční periody v závislosti na koncentraci metanu jsou uvedeny 

v Tabulce 15. 

Tabulka 15: Vliv koncentrace metanu na indukční periodu 

Koncentrace [obj. %] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Indukční perioda [s] 0,28 0,14 0,07 0,07 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 0,38 
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 Průběhy odlehčení výbuchu pro jednotlivé koncentrace jsou uvedeny na Obrázku 33. 

Graf zobrazuje průběh narůstání výbuchového tlaku včetně první podtlakové fáze. Z Obrázku 

můžeme pozorovat měnící se dobu indukční periody i maximální redukovaný výbuchový tlak 

pro jednotlivé koncentrace. Další průběhy odlehčení výbuchu pro jednotlivé koncentrace 

jsou uvedeny v Příloze 4. 

 

Obrázek 33: 3D průběh odlehčení výbuchu pro koncentrace 5 – 14 % 
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12.8 Vliv velikosti odlehčovací plochy na teplotu výbuchu 

 Jak bylo zmíněno výše, při měření výbuchových tlaků se měřila i teplota uvnitř 

variabilní výbuchové komory. Teplota byla zaznamenávána jako spojitá veličina v závislosti 

na čase s intervalem snímání 1 sekunda. Interval snímání 1 sekunda není ideální pro snímání 

tak rychlých reakcí jako je výbuch, který proběhne v řádu 100 ms, ale lepší zařízení 

pro snímání teploty nebylo poskytnuto. 

 Z takto získaných dat bylo možno sestavit křivku průběhu teploty při výbuchu, která 

svým tvarem odpovídá všem naměřeným výbuchům. Hodnoty maximálních výbuchových 

teplot se výrazně neliší, jejich číselné vyjádření je v Tabulce 16. Graf průběhu teploty 

odlehčeného výbuch ve variabilní výbuchové komoře je uveden na Obrázku 34. 

 

Obrázek 34: Průběh teploty odlehčeného výbuchu ve VVK 250 

 Z grafu je patrné, že v sekundě iniciace se teplota skokově zvýší z počáteční teploty 

na teplotu maximální. Avšak vlivem odlehčení nádoby a vyfouknutí spalin výbuchu dojde 

v řádu pár sekund k výraznému poklesu teploty. Poté následuje fáze, kdy vlivem ochlazování 

spalin uvnitř nádoby teplota pozvolna klesá.  
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 Z naměřených hodnot teplot ve variabilní výbuchové komoře lze sestavit graf 

(Obrázek 35), na kterém je možné pozorovat, jak se teplota snižuje s rostoucí velikostí 

odlehčovací plochy. Maximální teplota naměřená na jednotlivých velikostech odlehčovacích 

otvorů je znázorněna červeným čtverečkem, minimální teplota modrý čtverečkem a průměrná 

teplota zeleným kosočtvercem. 

 

Obrázek 35: Hodnoty teplot hliníkové fólie 0,05 mm 

 Zde je vidět, že rozptyl teplot není už tak výrazný, jako tomu bylo v případě tlaku. 

Rozdíl teplot u střední velikosti otvoru je dokonce menší, než u velkého otvoru. Celkový 

rozdíl průměrných teplot mezi malým a velkým otvorem je výrazně nižší, než jak tomu bylo 

u redukovaných tlaků. Číselné hodnoty naměřené teploty jsou uvedeny v Tabulce 16. 

 Pro ostatní materiály jsou uvedeny jen číselné hodnoty v Tabulce 16. Grafy 

jsou uvedeny v Příloze 2. 
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Tabulka 16: Teploty odlehčeného výbuchu ve VVK 250 

Materiál, 

tloušťka[mm] 
Velikost otvoru 

Teplota [°C] 

min max průměr 

Pauzovací papír 

0,06 

M 429 534 493 

S 432 531 486 

V 281 402 341 

Polyethylenová fólie 

0,12 

M 368 539 453 

S 317 488 427 

Pečící papír 0,05 
M 415 531 475 

S 363 531 442 

Polyethylenová fólie 

0,2 

M 342 530 459 

S 363 531 442 

V 419 458 438 

Hliníková fólie 0,05 

M 415 595 492 

S 413 500 454 

V 290 428 354 

Temafast 0,5 

M 453 560 504 

S 388 485 431 

V 335 427 370 

Temafast 1 

M 262 532 383 

S 484 516 506 

V 452 485 463 

 Z Tabulky 16 je také sestrojen graf průměrných teplot odlehčeného výbuchu 

na Obrázku 36.  

Teploty na stejných otvorech jsou si velmi blízké navzdory použitého materiálu 

odlehčovací membrány. Z toho lze vyvodit, že materiál membrány nemá výrazný vliv 

na teplotu odlehčeného výbuchu. U všech materiálů je také možno pozorovat, že se teplota 

snižuje ze zvětšující plochou odlehčovacího otvoru. Jedinou výjimku tvoří materiál 

Temafast 1, u kterého je teplota na malém otvoru nižší než u středního a velkého otvoru. Tato 

odchylka je nejspíše způsobena chybou měření. 
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Obrázek 36: Průměrné teploty odlehčeného výbuchu ve VVK 250 
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12.9 Vliv velikosti odlehčovací plochy na délku plamene 

Podle normy [1] plameny šlehající z odlehčovacích otvorů se šíří všemi směry, 

především však v hlavním odlehčovacím směru a do stran v důsledku setrvačnosti. 

Délka plamenů vně odlehčovacích otvorů může být odhadnuta pomocí rovnice (6) [1]: 

(6) 

Kde: 

LF je délka plamenů, v m, 

V  objem chráněné nádoby, m3
. 

Rovnice (5) platí pro: 

· Kompaktní nádoby bez prvků způsobujících turbulenci, vybavené jedním 

odlehčovacím otvorem, 

· Objem nádoby V 0,1 m
3
 ≤ V ≤ 50 m3

, 

· Statický otevírací tlak odlehčovacího zařízení pstat pstat ≤ 0,1 bar, 

· Maximální redukovaný výbuchový tlak pred  0,1 bar ≤ pred ≤ 1,0 bar, pred > pstat, 

· Maximální výbuchový tlak pmax pmax ≤ 9 bar, 

· Výbuchová konstanta plynu KG KG ≤ 100 bar.m/s, 

· Poměr L / D nádoby L / D < 2. 

Vzorec nebere v úvahu velikost odlehčovací plochy ani pevnost materiálu. Podmínky, 

pro které tento vzorec platí, nevyhovují našim měřením. Jedná se o statický otevírací tlak 

a redukovaný výbuchový tlak, které jsou mnohdy vyšší, než vzorec připouští. Vypočítaná 

délka plamene je uvedena v Tabulce 17. 

Délka plamene při odlehčení výbuchu je rozhodující především proto, aby při odlehčení 

nedošlo k následnému zapálení materiálu v okolí nebo popálení osob vyskytujících 

se blízkosti odlehčovacích otvorů.  

 Měření délky plamene probíhalo nepřímou metodou. Nejprve byl průběh výbuchu 

natočen kamerou a ze záznamu se vyhodnocovala délka plamene pomocí stupnice umístěné 

před odlehčovacím otvorem. Příklad délky plamene je na Obrázku 37. 

 K natáčení byl použit mobilní telefon LG KU 990 i s funkcí kamery s rozlišením 

VGA 640 x 480 pixelů a rychlostí snímání 30 snímků za sekundu. Pro další měření navrhuji 

použít kvalitnější záznamové zařízení, zejména s větší rychlostí snímání. Protože odečítání 

délky plamene závisí na kvalitě záznamu. 



54 

 

 

Obrázek 37: Měření délky plamene 

 Délka plamene je přímo úměrná velikosti odlehčovacího otvoru, tudíž čím větší 

odlehčovací otvor, tím delší plamen. Přímou závislost délky plamene na velikosti 

odlehčovacího otvoru zobrazuje graf na Obrázku 38. 
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Obrázek 38: Hodnoty délky plamene Temafastu 0,5 mm 

Označení maximální délky plamene je provedeno červeným čtverečkem, minimální 

délka modrým čtverečkem a průměrná délka zeleným kosočtvercem. Kromě rostoucí délky 

plamene se zvětšující velikostí odlehčovací plochy se rozšiřuje i rozptyl. 

Číselné hodnoty pro Obrázek 38 i pro ostatní grafy hodnot délky plamene 

jsou uvedeny v Tabulce 17. Grafy délky plamene pro zbylé materiály jsou uvedeny 

v Příloze 3. 
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Tabulka 17: Číselné hodnoty délky plamene 

Materiál, 

tloušťka[mm] 

Velikost 

odlehčovací

ho otvoru 

Délka plamene [m] 

min max průměr 
Vypočítána 

podle (5) 

Pauzovací papír 

0,06 

M 0,9 1,1 1,0 

3,15 

S 1,5 1,5 1,5 

V 1,5 2,3 1,8 

Polyethylenová 

fólie 0,12 

M 0,6 0,9 0,7 

S 0,7 1,1 1,0 

Pečící papír 

0,05 

M 0,7 1,2 1,0 

S 1,4 1,5 1,5 

Polyethylenová 

fólie 0,2 

M 0,7 1,0 0,8 

S 1,3 1,3 1,3 

V 1,4 1,7 1,6 

Hliníková fólie 

0,05 

M 0,9 0,9 0,9 

S 1,2 1,4 1,3 

V 1,4 1,5 1,5 

Temafast 0,5 

M 0,6 0,8 0,7 

S 0,9 1,4 1,2 

V 1,3 2,0 1,7 

Temafast 1 

M 0,6 0,7 0,6 

S 1,1 1,3 1,2 

V 1,5 2,0 1,8 

 Zde je patrné, že vypočítaná délka plamene podle normy [1] je mnohem větší, než jaké 

byly naměřeny. Z hlediska bezpečnosti a vymezení ochranných prostor je to určitě správně. 
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12.10 Vliv redukovaného výbuchového tlaku na velikost přetvoření 

Vyhodnotit vliv velikosti odlehčovací plochy na velikost přetvoření by bylo velice 

nepřesné. Z důvodu velkých rozdílů v naměřeném přetvoření na jedné velikosti otvoru 

je přesnější vyhodnotit měření průhybu stěny variabilní výbuchové komory v závislosti 

na redukovaném výbuchovém tlaku. V grafu na Obrázku 39 je uvedena závislost průměrného 

přetvoření na průměrném redukovaném výbuchovém tlaku. 

 

Obrázek 39: Vliv redukovaného tlaku na velikost přetvoření 

Pro lepší názornost jsou hodnoty proloženy regresní mocninnou křivkou, díky 

níž je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se redukovaným výbuchovým tlakem se zvětšuje 

i přetvoření. Hodnoty z grafu jsou uvedeny v Tabulce 18. 

Podle vzorce (5) je vypočítaná síla působící na stěnu nádoby v Newtonech. Zatížení v kN 

je uvedeno v Tabulce 18. 

                                                            (5) 

Kde 

A je geometrická plocha stěny nádoby, v m
2
, 

F je síla působící v těžišti stěny, v N, 

pred je redukovaný výbuchový tlak, v Pa.   
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Tabulka 18: Vliv velikosti redukovaného výbuchového tlaku na velikost přetvoření 

Materiál, 

tloušťka[mm] 
Velikost otvoru 

Průměrné hodnoty 

Přetvoření [mm] Pred [bar] Zatížení na stěnu [kN] 

Pauzovací 

papír 0,06 

M 0,38 2,224 88,27 

S 0,25 1,046 41,53 

V 0,06 0,121 4,82 

Polyethylenová 

fólie 0,12 

M 0,21 0,649 25,77 

S 0,12 0,229 9,07 

Pečící papír 

0,05 

M 0,60 2,236 88,74 

S 0,11 0,148 5,88 

Polyethylenová 

fólie 0,2 

M 0,48 1,313 52,09 

S 0,42 1,509 59,89 

V 0,07 0,203 8,06 

Hliníková fólie 

0,05 

M 0,70 2,279 90,45 

S 0,19 1,160 46,02 

V 0,13 0,182 7,23 

Temafast 0,5 

M 0,40 1,110 44,07 

S 0,32 0,845 33,55 

V 0,08 0,190 7,53 

Temafast 1 

M 0,38 0,944 37,46 

S 0,28 1,293 51,33 

V 0,12 0,449 17,80 
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13 Závěr 

 Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu velikosti odlehčovacích ploch 

na výbuchové parametry. Tento vliv jsem se snažil prokázat měřením na variabilní výbuchové 

komoře na třech velikostech odlehčovací plochy. Jako odlehčovací membrány bylo použito 

sedm materiálů různé pevnosti. 

 Cílem diplomové práce bylo praktickým měřením určit vliv velikosti odlehčovacích 

ploch na výbuchové parametry hořlavých plynů. Pro tento cíl je nejdůležitějším výbuchovým 

parametrem bezesporu výbuchový tlak respektive redukovaný výbuchový tlak. Měřením bylo 

prokázáno, že s rostoucí velikostí odlehčovacího otvoru se redukovaný výbuchový tlak 

snižuje.  

 Odpověď na otázku: „Zda je lepší použít větší odlehčovací plochu s pevnější 

membránou nebo menší odlehčovací plochu se slabší membránou?“, tímto měřením 

nezodpovím. K tomu by bylo třeba dalších měření s většími rozdíly velikostí odlehčovacích 

ploch a materiály s výraznými rozdíly v pevnosti.  

 Z výsledků měření však mohu říci, že malý otvor vykazuje obrovský rozptyl 

naměřených hodnot redukovaných výbuchových tlaků na všech typech odlehčovacích 

membrán. Tudíž navrhuji použít větší odlehčovací otvory s typem membrány, která nejlépe 

odpovídá požadovanému redukovanému tlaku. 

 Přínosem této diplomové práce je stanovení čtyř průběhů odlehčení výbuchu, které 

ještě neumíme úplně popsat a vysvětlit, ale už to, že neexistuje jen jeden průběh odlehčení 

výbuchu, je převratné zjištění. Pro úplné popsání těchto průběhů je potřeba dalších měření. 

 Samotné měření je, myslím, natolik zajímavé a poučné, že by mohlo být součástí 

předmětu zabývajícího se protivýbuchovou ochranou. Student by tím získal k teoretickým 

znalostem i praktické zkušenosti. 

 Věřím, že tato práce bude vyhledávána a svým čtenářům přinese odpovědi na jejich 

otázky ohledně odlehčení výbuchu.  
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Seznam použitých zkratek 

bar – je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI, 

°C – je Celsiův stupeň, jednotka teploty, 

J – je joule, jednotka práce a energie, v soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, 

Kč – je koruna česká, měna České republiky, 

kg – je kilogram, základní jednotka hmotnosti v soustavě SI, 

kN – je kilonewton,jednotka síly, 103
 N, 

l – je litr, metrická jednotka objemu, 

m – je metr, základní jednotka délky v soustavě SI, 

mm – je milimetr, délková jednotka, 10
−3

 neboli 1 tisícina metru, 

ms – je milisekunda, jednotka času, tisícina sekundy, 1 s = 1000 ms, 

m
2
 – je metr čtvereční, jednotka obsahu, 

m
3
 – je metr krychlový, jednotka objemu, 

MPa – je megapascal, jednotka tlaku, 10
6
 Pa, 

N – je newton, jednotka síly, jedná se o odvozenou jednotku soustavy SI, 

Pa – je pascal, jednotka tlaku, 

s – je sekunda, základní jednotka času v soustavě SI, 

SI – je soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'Unités) mezinárodně 

domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, 

VA 250 – je výbuchový autokláv o objemu 250 litrů, 

VVK 250 – je variabilní výbuchová komora o objemu 250 litrů.  
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