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Anotace 

Peštuka, T.: Vliv rozviřovacího tlaku na maximální výbuchové parametry průmyslových 

prachů. Diplomová práce, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2014, 58 stran. 

Diplomová práce se zabývá vlivem rozviřovacího tlaku na maximální výbuchové 

parametry u vybraných vzorků průmyslových hořlavých prachů. Laboratorní měření bylo 

prováděno na výbuchovém autoklávu o objemu 250 l. V teoretické části práce jsou 

vymezeny základní pojmy, popsány faktory ovlivňující maximální výbuchové parametry 

hořlavých prachů a uvedeny příklady havárií související s výbuchem průmyslových 

prachů. V praktické části je vylíčena příprava a popis zvolených vzorků prachu, popis 

měřicího zařízení, postup samotného měření a dále výsledky laboratorních zkoušek a jejich 

vyhodnocení. V závěrečné části práce jsou popsány komplikace a problémy během měření, 

které mohly způsobit nepřesnosti výsledků. 
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This graduation thesis describes the influence of dispersion pressure on maximum 

explosion parameters of chosen samples industrial flammable dusts. Laboratory 

measurements were performed on the explosion autoclave with a volume of 250 litres. The 

theoretical part of the thesis explains basic concepts, describe the factors influencing 

maximum explosion parameters of combustible dusts and gives examples of accidents in 

connection with the explosion of industrial dusts. In the practical part is portrayed 

preparation and a description of the dust samples, description of the measurement 

equipment, measurement procedure itself and the results of laboratory tests and their 

evaluation. The final part describes the complications and problems during the 

measurement, which can cause inaccuracy of the results. 
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1 Úvod 

Havárie spojeny s výbuchy hořlavých prachů v průmyslu, zejména pak v zemědělském, 

krmivářském a potravinářském, nejsou žádným novodobým jevem, jedná se o 

problematiku starou více než 200 let, proto není vhodné brát ji na lehkou váhu. I přes 

dnešní moderní techniku a vysokou úroveň bezpečnostních zařízení stále dochází 

k nežádoucím explozím, které mají mnohdy fatální následky. K výbuchům hořlavých 

prachů v průmyslu může dojít kdekoliv, kde se s prachem jakýmkoliv způsobem 

manipuluje. Nebezpečí výbuchu hrozí vždy, když jsou splněny následující podmínky - 

přítomnost hořlavé látky v dostatečné koncentraci a stupni disperze, oxidačního prostředku 

a dostatečně silného iniciačního zdroje.  

Cílem této práce je pokusit se o stanovení vlivu rozviřovacího tlaku na maximální 

výbuchové parametry hořlavých prachů při realizaci zkoušek technicko-bezpečnostních 

parametrů. Měření probíhalo na výbuchovém autoklávu o objemu 0,250 m3. Toto zařízení 

je majetkem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a v době realizace této 

diplomové práce bylo umístěno v prostorách VVUÚ a. s. v Ostravě - Radvanicích. Pro 

laboratorní měření byly zvoleny tři různé vzorky hořlavých průmyslových prachů a to, 

pšeničná hladká mouka světlá, krmné kvasnice a moučkový cukr. 

Diplomovou práci lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část 

obsahuje výčet základních pojmů, popis výbuchu a výbušných přeměn, teoretický rozbor 

výbušné křivky a kubické nádoby, charakteristiku hořlavých prachů včetně posouzení 

jejich nebezpečnosti a popis faktorů ovlivňujících jejich maximální výbuchové parametry, 

je zde také vylíčeno několik havárií z minulosti, kde hrál hlavní roli výbuch hořlavého 

prachu, dále je tady rozebrána obecná příprava vzorků pro laboratorní měření, včetně 

postupu sítové analýzy a stanovení sypné hustoty. V praktické části jsou uvedeny 

charakteristiky jednotlivých vzorků hořlavých průmyslových prachů a jejich výsledné 

hodnoty sítové analýzy a sypné hustoty, je zde také popsáno zařízení VA-250, na kterém 

probíhalo měření, dále je v této části popsán princip a postup měření maximálních 

výbuchových parametrů, specifikován iniciační zdroj a vylíčen průběh samotného 

laboratorního měření, samozřejmostí jsou dosažené výsledky a jejich vyhodnocení, 

nechybí ani zhodnocení komplikací a problémů, které měření provázely.  
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2 Literární rešerše 

Zde je uveden přehled literatury, ze které bylo čerpáno nejvíce informací potřebných pro 

zpracování této diplomové práce. Cílem bylo najít literaturu zabývající se problematikou 

výbuchů hořlavých průmyslových prachů. Tištěných publikací na toto téma není mnoho, 

přesto se však podařilo získat potřebné poznatky pro vypracování této práce. Knihy byly 

zapůjčeny v knihovně Fakulty bezpečnostního inženýrství a Moravskoslezské vědecké 

knihovně v Ostravě. Informace byly čerpány také z internetu a norem. Bylo využito 

českých i zahraničních zdrojů. 

Mezi české tištěné zdroje, ze kterých bylo čerpáno nejvíce informací, patří: 

 Damec, J.: Protivýbuchová prevence. 1. Vydání. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 1998. 188 s. ISBN 80-86111-21-0. 

Publikace je rozdělena do dvou základních částí. První část se věnuje základním 

poznatkům o výbuchu, potenciálním iniciačním zdrojům, možnosti vzniku výbušných 

směsí a ovlivnění jejich vlastností. Druhá část je věnována možnostem protivýbuchové 

prevence. Je zde popsána primární, sekundární a terciální protivýbuchová ochrana.  

 Damec, J., Foniok R., Hanuš A.: Protivýbuchová prevence (návody na cvičení). 1. 

Vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1993. 50 s. ISBN 80-

7078-191-2. 

V publikaci jsou popsány postupy a návody pro laboratorní měření, jejichž cílem je 

seznámení s praktickými měřicími metodami a získání odborné představy o charakteru a 

projevu oxidačních a výbuchových reakcí prostřednictvím jejich řízeného 

experimentálního provedení. Nachází se zde také výčet základních pojmů týkajících se 

tématu hořlavých prachů a také podrobné popisy měřicích zařízení včetně schématických 

nákresů. 

Co se týče zahraniční literatury, v největší míře bylo použito: 

 Baron, J.: Dust explosion prevention and protection, A practical guide. Woburn 

(Massechusetts): Gulf Publishing Company, 2002.352 s. ISBN 0-7506-7519-5. 

Na začátku publikace jsou popsány teoretické poznatky o výbušných směsích, 

charakteristiky zapalitelnosti, hořlavosti a výbušnosti prachů. Dále se kniha zaobírá 
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možností iniciace s jednotlivými příklady iniciačních zdrojů. Pozornost je věnována také 

možnostem protivýbuchové prevence. 

 Eckhoff, R. K.: Dust explosions in the proces industries. 3rd edition. Amsterdam: 

Gulf Professional Publishing, 2003. 705 s. ISBN 0-7506-7602-7. 

Kniha se věnuje problematice protivýbuchové prevence v souvislosti s hořlavými 

prachy. Jsou zde shrnuty teoretické informace o výbuchu prachů, ovlivnění výbuchu a 

vlastnostech směsí. Jsou zde popsány také výbuchy, které proběhly v minulosti. Dále se 

publikace zabývá možnostmi vytvoření prachovzdušné směsi a různým možnostem jejich 

iniciace, dimenzování odlehčovacích otvorů pro výbuchy prachu v průmyslu a 

laboratorním testům zapalitelnosti a výbušnosti. 

Některé důležité informace byly čerpány také z norem, konkrétně: 

 ČSN EN 1127-1. Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu: Část 1: 

Základní koncepce a metodika. Praha: český normalizační institut, 2008. 

 ČSN EN 14034-1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: Část 

1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

 ČSN EN 14034-2. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: Část 

2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného 

prachu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

Kompletní výčet českých i zahraničních publikací je uveden v seznamu použité literatury, 

který se nachází v závěru práce. Veškeré použité internetové odkazy jsou vypsány 

v seznamu internetových zdrojů, který se nalézá taktéž v závěrečné části této práce. 
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3 Základní pojmy 

Zařízení - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

používána, skladována, přepravována nebo zpracovávána a která zahrnuje všechny části 

nezbytné pro provoz. [2] 

Výbuch - rychle probíhající chemická oxidační reakce, která je doprovázená prudkým 

nárůstem tepla a tlakovými projevy. Oxidačním činidlem je obyčejně vzdušný kyslík. [7] 

Výbušná směs - koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachu ve směsi 

s oxidačním činidlem v rozmezí spodní a horní meze výbušnosti, která je schopna výbušné 

přeměny. [7] 

Iniciace - počáteční energetický impuls dodaný výbušné směsi. [7] 

Iniciátor - konkrétní prostředek iniciace. [7] 

Zkušební iniciační zdroj - počáteční iniciátor výbuchového děje o známé velikosti 

energie. [7] 

Prach - částice tuhé látky menší než 0,5 mm, jež jsou schopné vytvořit disperzní soustavu 

(pro vláknité materiály udává hodnota 0,5 mm jejich maximální průměr). [9] 

Disperzní soustava - prach rozvířený v plynném médiu, obyčejně se vzduchem. 

Hořlavý prach - všechny oxidovatelné anorganické i organické materiály v práškovém 

stavu, ať jde o finální produkty nebo například odpadní látky. [9] 

Zrnitost (granulometrie) - zastoupení rozměrových tříd částic prachu vyjádřené 

v hmotnostních procentech. [7] 

Nadsítné - množství částic větších než udaná velikost ok síta, udává se v hm. %. [7] 

Výbuchové veličiny - výbuchový tlak, rychlost nárůstu tlaku a časy charakterizující 

počátek, maximální rychlost a konec výbuchu. [9] 

Výbuchová charakteristika - grafické nebo tabelární zpracování výbuchových veličin 

v závislosti na koncentraci disperzní soustavy. [9] 

Optimální koncentrace - koncentrace disperzní soustavy, při které dochází k nejvyššímu 

výbuchovému tlaku, nejvyšší rychlosti narůstání výbuchového tlaku, nejnižší iniciační 

energii vznícení a nejrychlejšímu průběhu výbuchu. V praxi vychází vždy vyšší než 

teoretická, ta odpovídá stechiometrické směsi. [9] 

Nejvyšší výbuchový tlak - nejvyšší dosažená hodnota tlaku při výbuchu disperzní 

soustavy za definovaného a stálého objemu. Uvádí se v MPa. [7] 
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Nejvyšší rychlost nárůstu tlaku - nejvyšší dosažená rychlost nárůstu tlaku pro danou a 

optimální koncentraci disperzní soustavy. Uvádí se v MPa.s-1. [7] 

Počáteční tlak - tlak disperzní směsi při její iniciaci, obvykle se rovná 100 kPa. [7] 

Inertní prach - nevýbušný prachový materiál, který se přidává k hořlavému prachu, aby 

došlo ke snížení nebo potlačení jeho hořlavých a výbušných vlastností. [7] 

Limitní obsah kyslíku - maximální obsah kyslíku v atmosféře při optimální koncentraci 

disperzní směsi, při kterém nelze přivést směs k výbuchu za předepsaných podmínek. Platí 

vždy pro určitý inertní plyn a udává se v objemových procentech kyslíku. [7] 

Limitní obsah inertního prachu - obsah inertního prachu v inertní směsi, při němž již 

nelze směs za definovaných podmínek přivést k výbuchu. [7] 

Rozvířitelnost prachu - schopnost vybraného prachu vytvořit disperzní směs za daných 

zkušebních podmínek. Uvádí se v hm. %.[7] 

Spodní mez výbušnosti (LEL - Lower explosion limit) - nejnižší koncentrace prachu 

v disperzní soustavě, která se po iniciaci, definovanou velikostí iniciační energie, 

explozivně vznítí. [9] 

Horní mez výbušnosti (UEL - Upper explosion limit) - nejvyšší koncentrace prachu 

v disperzní soustavě, která se po iniciaci, definovanou velikostí iniciační energie, 

explozivně vznítí. [9] 

Aerosol - heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. [9] 

Brizance - schopnost tříštivého účinku výbušniny, respektive rychlost narůstání tlaku při 

explozi. [9] 

Hybridní směs - prašná koncentrace za současného výskytu hořlavého plynu nebo páry 

hořlavé kapaliny. [9] 

Disperze - rozptýlení prachových částic. [9] 

Deflagrace - výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. [7] 

Detonace - výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí. [7] 

Kubická nádoba - nádoba, která má poměr délky k průměru menší než 1:2. [7] 
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4 Výbuch 

Výbuch, často označován také jako exploze, je fyzikální jev, při němž dochází k náhlému a 

velmi prudkému uvolnění energie doprovázeném prudkým nárůstem teploty a tlaku. Toto 

rychlé zvýšení tlaku se šíří do okolního prostoru jako rázová vlna. 

Výbuch je ve většině případů označován jako negativní jev, který způsobuje řadu 

nepříznivých účinků, například demolice stavebních konstrukcí, ničení strojů a technologií 

v jeho blízkosti, ale řízená exploze může být člověku také velmi prospěšná, jeho energii lze 

využít kupříkladu při terénních úpravách, při těžbě v kamenolomech, pro demolici budov, 

výbuchů se využívá také ve spalovacích motorech. 

Průběh výbuchu je velmi rychlý, odehrává se v řádech milisekund, na základě toho je 

velmi snížena reálná šance úniku osob nacházejících se v zasaženém prostoru. Proto často 

dochází k těžkému poškození zdraví, či dokonce ztrátám na lidských životech personálu a 

jiných osob vyskytujících se v inkriminovanou dobu v okolí exploze. [9] 

K explozi nestačí jen hořlavá látka sama o sobě. Aby mohlo v určitém prostoru k výbuchu 

dojít, musí být k dispozici tři základní faktory, a to: 

 hořlavá látka v dostačující koncentraci a stupni disperze v daném prostředí, 

 oxidační prostředek v postačujícím množství, 

 přítomnost iniciačního zdroje s dostatečnou energií. [9] 

 

Obrázek 1 - Výbuchový trojúhelník 
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Hořlavou látkou může být pára nebo mlha hořlavé kapaliny, hořlavý plyn nebo rozvířený 

hořlavý prach, případně kombinace těchto látek, tu nazýváme hybridní směsí. Nejběžnější 

hybridní směs bývá tvořena kombinací hořlavého plynu a hořlavého prachu. [9] 

Oxidační prostředky jsou látky, které dodávají výbušnému souboru potřebný kyslík pro 

reakci. Nejčastějším oxidačním prostředkem je vzdušný kyslík. [9] 

Iniciace je jev, při kterém se do okolí uvolňuje takové množství energie, které je 

dostačující pro zažehnutí výbušné atmosféry. Hodnota této energie se liší i v několika 

řádech v závislosti na tom, jakou minimální iniciační energii daná látka v optimální 

koncentraci se vzduchem má. Obecně lze říci, že hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin 

mají deseti až tisícinásobně menší iniciační energii než hořlavé prachy. [9] 
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5 Výbušné přeměny 

Výbuch může mít různý charakter, od poměrně pomalého průběhu v řádech několika metrů 

za sekundu až k velmi rychlému postupu několika tisíc metrů za sekundu - detonaci. 

Rychlost výbušné přeměny nezávisí pouze na rychlosti vlastní chemické reakce, ale také 

na řadě dalších faktorů, kupříkladu na druhu iniciace a fyzikálních podmínkách výbušné 

látky i jejího okolí. Výbušná přeměna je charakterizována lineární rychlostí, která udává, 

jak rychle se výbušná přeměna šíří vrstvou výbušniny. Lineární rychlost výbušné přeměny 

se pohybuje v řádech 101-106 m.s-1. Výbušnou přeměnu doprovází uvolňování plynů, 

rychlost jejich vývoje spolu s rychlostí tlakových změn v soustavě závisí na lineární 

rychlosti. Podle lineární rychlosti a tlakových změn rozlišujeme tři druhy výbušných 

přeměn, a sice: 

 explozivní hoření - deflagrace, 

 vlastní výbuch - výbuch druhého řádu, 

 detonace - výbuch prvého řádu. [9] 

5.1 Explozivní hoření (deflagrace) 

Explozivní hoření neboli deflagrace, se vyznačuje nízkou lineární rychlostí, řádově         

10-1-101 m.s-1. Plynné produkty tak mají dostatečné množství času na to, aby unikly 

z redukčního pásma. Proces probíhá prakticky za stálého tlaku. [9] 

5.2 Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

Vlastní výbuch, označován také jako výbuch druhého řádu, tvoří přechod mezi deflagrací a 

detonací. Lineární rychlost spolu s tlakem narůstá, nestačí-li zplodiny unikat z reakční 

zóny, dochází ke zvýšení tlaku a následně dalšímu zvyšování lineární rychlosti - tím může 

vlastní výbuch přejít v detonaci. Rychlost výbuchu druhého řádu je mnohem vyšší než u 

explozivního hoření, pohybuje se v hodnotách řádově 105 m.s-1. [9] 

5.3 Detonace (výbuch prvého řádu) 

Jedná se o nejrychlejší druh výbušné přeměny. Růstem tlaku v reakční zóně je dosažena 

maximální rychlost, kterou se výbušná přeměna šíří danou výbušninou. Detonační rychlost 

je stálá, příliš nezávisí na podmínkách výbuchu, záleží především na druhu použité 

výbušniny. V místě detonace vzniká velmi rychle značné množství plynných zplodin a 

tlakový skok, což způsobuje tzv. detonační vlnu o tlaku v řádech jednotek až desítek MPa. 
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Rozdíl tlaků mezi čelem detonační vlny a  pásmem, které ji následuje, vytváří tzv. skok 

zhuštění neboli ráz. Tyto velké tlakové rozdíly jsou příčinou destrukčních účinků výbuchu 

prvého řádu. Detonace je doprovázena tepelnými, tlakovými, světelnými i akustickými 

účinky a po ukončení exploze se za rázovou vlnou pohybuje pásmo stlačeného vzduchu, 

plamen a výbuchové zplodiny. [9] 
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6 Výbuchová křivka 

Po iniciaci výbušné atmosféry proběhne exotermická reakce, při které dochází k vývinu 

většího množství tepla, než je odváděno. Zvýšení teploty se v uzavřeném prostoru projeví 

nárůstem tlaku. Závislost tlaku na čase při výbuchu je znázorněna na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 - Výbuchová křivka [9] 

Po iniciaci výbušné směsi, která je na obrázku vyznačena bodem A, uplyne ti, výb ,tzv. doba 

indukční periody, než se objeví růst tlaku. Po uplynutí této doby, v bodě B, již dochází 

k narůstání tlaku. Reakční rychlost se vlivem růstu teploty zvyšuje až do bodu C, zde je 

rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Poté rychlost narůstání výbuchového tlaku 

postupně klesá důsledkem ubývání reakčních složek až po dosažení bodu D, kde je tato 

hodnota nulová a následně dochází k poklesu tlaku díky snižování teploty spalin a 

kondenzace par. [9] 
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Bod D je maximem křivky, tlak v tomto bodě se nazývá výbuchový a značí se Pvýb. C je 

inflexní bod křivky, zde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Velikost nárůstu 

výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě a lze ji vyjádřit rovnicí (1): 

𝑡𝑔𝛼 =
∆𝑝

∆𝑡
≅ (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑣ý𝑏
     (1) 

Výraz (
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑣ý𝑏
určuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o 

koncentraci cx v uzavřené nádobě o objemu V. [9] 

6.1 Výbuchová charakteristika 

Tvar výbuchové křivky a s tím spojené hodnoty pvýb a (
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑣ý𝑏
se značně mění v závislosti 

na koncentraci výbušné směsi, viz Obrázek 3. Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a jeho 

rychlosti narůstání je dosahováno při tzv. optimální koncentraci (copt). Spolu se 

zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt se sledované parametry snižují až k dolní 

či horní mezi výbušnosti. Dolní mez výbušnosti představuje stav, kdy je v hořlavé směsi 

nedostatek hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Naopak horní mez prezentuje 

situaci, kdy není dostatek oxidačního prostředku ve směsi. [9] 

 

Obrázek 3 - Výbuchová charakteristika prachu se vzduchem [9] 



12 

 

7 Kubická nádoba 

Konstrukce výbuchového zařízení pro stanovení teplotních mezí výbušnosti odpovídá 

požadavkům na kubickou nádobu tehdy, má-li délku l menší nebo rovnu dvěma průměrům 

d. Čili musí platit, že l ≤ 2d. 

Pro kubické nádoby platí Kubický zákon, který popisuje závislost rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku na objemu nádoby. Kdy s rostoucím objemem nádoby klesá rychlost 

narůstání výbuchového tlaku. 

Kubický zákon lze vyjádřit: 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑉

1

3 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. = 𝐾𝑠𝑡     (2) 

kde: 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥
  - maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s-1, 

V   - objem nádoby v m3, 

𝐾𝑠𝑡   - kubická konstanta v MPa.m.s-1. [9] 

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

nádoby 5 dm3 a směsí prachů se vzduchem od 40 dm3. 

Kubická konstanta může být technicko-bezpečnostním parametrem, jsou-li splněny 

následující podmínky: 

 optimální koncentrace výbušné směsi, 

 stejný stupeň turbulence směsi, 

 stejný tvar nádoby, 

 stejný druh a energie iniciačního zdroje. [9] 
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8 Hořlavé prachy 

Prach je tvořen částicemi pevné látky menší než 0,5 mm, v případě vláknitých materiálů 

může být délka jednotlivých vláken delší než 0,5 mm a některé atypické materiály, 

kupříkladu peří, se mohou chovat jako prachy i při větších rozměrech částic. 

Prach může být záměrně vyroben (mouka, cukr), může se jednat o polotovar (léčiva před 

tabletováním) nebo může jít o odpad (brusný prach). 

Prach se může vyskytovat ve dvou formách: 

 usazený prach - aerogel, 

 rozvířený prach - aerosol. 

Přičemž přechod prachu z jednoho stavu do druhého je velmi snadný. Usazený prach se 

může jednoduše rozvířit, například vlivem vibrací, otřesů či prouděním vzduchu, naopak 

rozvířený prach postupnou sedimentací přechází do usazeného stavu. [6] 

Usazený prach může v závislosti na druhu látky hořet plamenem, žhnutím nebo doutnáním. 

Z čehož vyplývá, že se hoření může šířit různou rychlostí. Plamenné hoření se objevuje 

u bavlny či plastických hmot, žhnutí se týká kupříkladu dřevěného uhlí, a v případě, kdy se 

tepelným rozkladem vytvářejí pyrolyzní produkty v tak malém množství, že se nedosáhne 

koncentrace potřebné k plamennému hoření, dochází k doutnání. Rozvířený hořlavý prach 

je schopen prudké oxidační reakce, která má povahu výbuchu a za daných podmínek může 

tento děj překročit až v detonaci. [6] 

Nebezpečí vzplanutí hořlavých prachů existuje při souvislé vrstvě již od tloušťky jednoho 

milimetru. Výbušná atmosféra hořlavého prachu se vzduchem může být vytvořena za 

předpokladu, že je k dispozici dostatečné množství prachových částic, to znamená, že 

skutečná koncentrace prachu musí být větší než nebezpečná koncentrace, která se určuje na 

základě dolní meze výbušnosti daného prachu. Při bezpečnostních úvahách v souvislosti 

s výbušností hořlavých prachů se nepoužívá horní mez výbušnosti, jelikož u prachů nelze 

zaručit homogenitu, z čehož vyplývá, že i provoz, kde se objevuje hořlavý prach nad horní 

mezí výbušnosti, nelze označit za bezpečný. Je totiž nutno uvažovat možnou změnu 

koncentrace vlivem sedimentace prachu. [6] 
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8.1 Posouzení nebezpečnosti prachů 

Mezi hlavní zásady posouzení nebezpečí hořlavých prachů patří: 

 zjištění, zda jsou v posuzovaném prostoru přítomny částice hořlavého prachu, nebo 

jakým způsobem se mohou vytvořit, 

 jsou-li částice hořlavého prachu přítomny, je nutno stanovit, zda se může vytvořit 

nebezpečná koncentrace, 

 zjištění množství výbušné směsi a posouzení, jestli může při daných podmínkách 

být nebezpečné. [6] 

Při procesu zhodnocení nebezpečí hořlavých prachů je nutno uvažovat možné provozní 

vlivy ovlivňující jejich výbušnost. Pozornost si také zasluhuje možnost vytváření 

hybridních směsí, kdy se podstatně snižuje dolní mez výbušnosti, minimální iniciační 

energie, optimální koncentrace a naopak se značně zvyšují maximální výbuchové 

parametry, zejména brizance. Ke všem těmto procesům dochází již s malým přídavkem 

hybridní příměsi. [6] 

8.2 Faktory ovlivňující výbuchové parametry hořlavých prachů 

Výbuchové parametry hořlavých prachů ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi základní patří 

jemnost prachu, koncentrace kyslíku v oxidační atmosféře, tlak a teplota v okamžiku 

iniciace, množství rozvířeného prachu, vlhkost prachu či turbulence směsi. Významnou 

roli hrají také příměsi inertních tuhých látek, také objem, tvar a uspořádání nádob, dále 

vytváření hybridních směsí nebo větrání. [6] 

8.2.1 Velikost prachových částic 

Výbuchové parametry hořlavých prachů výrazně ovlivňuje velikost prachových zrn, jinými 

slovy jemnost prachu. Čím je prach jemnější, tím je vyšší maximální výbuchový tlak a 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (brizance), dále dochází k poklesu 

hodnoty iniciační energie dostatečné k iniciaci výbušné směsi, prach také zůstává déle 

v rozvířeném stavu. Při následné sedimentaci se nejdříve usazují částice o největších 

rozměrech. Částice s rozměry většími než 0,5 mm už obecně nereagují výbušně, ovšem 

obsahuje-li tento hrubý prach podíl jemného, pak se částečně také podílí na potenciálním 

výbuchu. Je nutné pamatovat na to, že jemný prach se může vytvářet třením při manipulaci 

s hrubšími zrny, proto také není možno udat „bezpečné“ limitní množství podílu jemného 
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prachu, při kterém by nebylo nutno činit žádná preventivní opatření pro optimalizaci rizika 

výbuchu. Výbušné projevy závisí také na chemickém složení, spalném teple a podobně. [6] 

8.2.2 Množství rozvířeného prachu (koncentrace) 

Výbuch hořlavého prachu hrozí až od určité koncentrace, tato hraniční hodnota se nazývá 

dolní mez výbušnosti. S rostoucí koncentrací prachu se zvyšuje také výbuchový tlak a 

brizance, tyto veličiny nabývají svého maxima při optimální koncentraci (maximální 

výbuchové parametry). Při dalším zvyšování koncentrace hořlavého prachu brizance a 

výbuchový tlak zvolna klesají, ve chvíli dosažení horní meze výbušnosti jsou rovny nule. 

[6] 

8.2.3 Koncentrace kyslíku 

Větší koncentrace kyslíku v oxidační atmosféře, potažmo v celé výbušné směsi, znamená 

větší prudkost výbuchu a naopak. V případě, že množství kyslíku klesne pod tzv. limitní 

obsah, už nemůže k výbuchu dojít. [6] 

8.2.4 Tlak v okamžiku iniciace 

Pracovní tlak ovlivňuje zejména výbuchový tlak a brizanci. Se zvyšujícím se tlakem rostou 

také tyto dvě veličiny, naopak při snižování tlaku (v důsledku zmenšení množství kyslíku) 

jejich hodnoty klesají. [6] 

8.2.5 Teplota v okamžiku iniciace 

S klesající teplotou se snižuje také výbuchový tlak. Změna rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku se prakticky nemění, ale dochází ke snížení spodní meze výbušnosti, 

minimální iniciační energie a limitního obsahu kyslíku. [6] 

8.2.6 Vlhkost prachu 

Markantní snížení výbušnosti nastává až při poměrně vysoké vlhkosti při obsahu vody nad 

30-40 hmotnostních procent. Velké množství prachů je značně obtížné rozvířit již při 

obsahu vody nad 10 hmotnostních procent, tím klesá nebezpečí vytváření výbušných 

směsí. U některých kovových prachů může vlhko způsobit vývin vodíku. [6] 
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8.2.7 Příměs tuhých inertních látek 

K významnému snížení výbušnosti dochází až při poměrně vysokém obsahu inertních 

příměsí. Aby bylo zamezeno výbušnosti je často zapotřebí přidat více než 80 hmotnostních 

procent inertních prachů. [6] 

8.2.8 Turbulence (pohyb směsi) 

Spolu s rostoucí turbulencí se celková výbušnost směsi hořlavých prachů zvyšuje, zejména 

podstatně narůstá brizance. 

8.2.9 Objem nádoby (kubický zákon) 

O kubické nádobě hovoříme v případě, kdy je délka, respektive výška, nádoby menší než 

dvojnásobek jejího průměru. U kubických nádob platí, že s narůstajícím objemem 

postupně klesá rychlost výbuchového tlaku a také klesá optimální koncentrace prachu, při 

které se dosahuje maximálních výbuchových parametrů. K tomu dochází vlivem menších 

tepelných ztrát, což je způsobeno příznivějším poměrem povrchu nádoby vzhledem 

k jejímu objemu. [6] 

8.2.10 Tvar nádoby 

Tvar nádoby, respektive tvar výrobního zařízení, má vliv především na tlak a rychlost 

šíření plamene. Tlaky v  kubických nádobách mohou dosáhnout až 1,3 MPa a rychlosti 

snížení plamene do 500 m.s-1, kdežto v podlouhlých nádobách a potrubích může rychlost 

šíření čela plamene dosáhnout až na detonační rychlost 2000 m.s-1 s hodnotami radiálních 

tlaků dosahujících až 3 MPa a osových tlaků až 10 MPa. [6] 

8.2.11 Uspořádání nádob 

Výbuch v jednotlivé nádobě probíhá odlišně než v případě, kdy jsou nádoby propojeny 

potrubím. Při potenciálním výbuchu šířícího se z jedné nádoby do druhé dochází vlivem 

předkomprimace čerstvé neshořelé směsi a vlivem silné turbulence neshořelé směsi 

v nádobě, do které se výbuch šíří, k podstatnému zvýšení výbuchových parametrů. 

Zejména potom maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v nádobě, do níž se 

výbuch šíří. [6] 

8.2.12 Vytváření hybridních směsí 

Hybridní směsi vznikají současným výskytem hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny 

spolu s hořlavým prachem. Mohou se vyskytovat například při zvýšení teploty prachu a 
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následným vývinem rozkladných prachů či při vývinu vodíku z vlhkých kovových prachů. 

Vytváření hybridních směsí způsobuje nárůst výbušnosti prachů. Výbuch může nastat i bez 

dosažení koncentrace dolní meze výbušnosti plynu nebo hořlavého prachu a k jeho iniciaci 

může dojít při působení podstatně menšího množství energie. [6] 

8.2.13 Větrání 

Větráním je možné ovlivnit množství plynů a par v daném prostoru, a tím pádem 

eliminovat vznik hybridních směsí. Problém nastává u nahromaděného usazeného prachu, 

jemuž nedokáže větrání zabránit. Proto je nutné usazený prach pravidelně odstraňovat a 

zabránit tak vytváření nebezpečných tlouštěk prachových vrstev, respektive vzniku 

výbušných atmosfér při případném rozvíření hořlavého prachu. [6]  
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9 Nebezpečí hořlavých prachů v praxi 

Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů je spojeno s celou řadou průmyslových procesů 

spojených s výrobou či zpracováváním hořlavých pevných látek jako je dřevo, uhlí, plasty, 

obiloviny, ale také při obrábění kovů jako je hliník, zinek, titan apod. Hořlavý prach 

v těchto procesech může působit jako surovina, meziprodukt výroby, ale třeba také jako 

odpad. K tvorbě výbušných prachových atmosfér může docházet při drcení, mletí, 

prosévání, dopravě či jakékoliv jiné manipulaci s hořlavými pevnými látkami. [17] 

Havárie spojené s výbuchy hořlavého prachu nejsou tak časté jako exploze hořlavých 

plynů a par hořlavých kapalin, přesto nelze nebezpečí výbuchu hořlavých prachů 

v průmyslových provozech podceňovat. Není-li možné v zařízení vyloučit vznik výbušné 

atmosféry směsi prachu se vzduchem či eliminovat veškeré potenciální účinné iniciační 

zdroje výbuchu, je nutno zajistit vhodná technická opatření pro minimalizaci účinků 

výbuchu a zařízení pro zabránění přenosu výbuchu.  

Přijetí technických opatření nemusí být mnohdy postačující, proto je nutné zavést také 

vhodná organizační opatření jako patřičné označení prostorů s nebezpečím výbuchu, 

provádění pravidelných školení zaměstnanců pracujících v prostředí, kde se mohou 

vyskytovat výbušné atmosféry a podobně. 

Že výbuchy prachů nejsou jen teorie, dokazují mnohé neštěstí, které si vyžádaly rozsáhlé 

materiální škody, ekonomické ztráty dané přerušením výroby a nutnými rekonstrukcemi, 

ale často také zranění či usmrcení osob. 

9.1 Události z minulosti 

Havárií, v nichž hlavní roli sehrál výbuch hořlavého prachu, je celá řada. Jelikož bylo pro 

potřeby této diplomové práce použito vzorků pšeničné mouky, moučkového cukru a 

krmných kvasnic, bude pozornost soustředěna zejména na neštěstí spojená s oblastí 

zemědělství a potravinářského průmyslu. V těchto odvětvích jsou výbuchem ohroženy 

obzvláště technologické celky skladování obilnin a výroby krmných směsí. K vytváření 

výbušné koncentrace hořlavého prachu se vzduchem může docházet ve vnitřním prostoru 

skladovacích sil při jejich plnění, v prostorech pro výsyp obilovin do přepravních vozů 

nebo vaků a také v zařízeních pro přepravu obilovin jako jsou řetězové elevátory apod. U 

technologií výroby krmných celků jsou riziková zejména šrotovací a míchací zařízení. Co 
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se týče potravinářského průmyslu, je nebezpečí výbuchu prachu spojeno zvláště s výrobou 

mouky, škrobu, cukru nebo sušeného mléka. Riziko vzniku výbušných atmosfér může 

vznikat také v souvislosti s výrobou čaje, koření nebo tabákových výrobků. [8] 

V následujících podkapitolách je uvedeno několik příkladů havárií souvisejících 

s výbuchem průmyslových prachů, díky nímž je možné představit si rozsah škod, který je 

schopna úspěšně iniciovaná směs hořlavého prachu se vzduchem napáchat. 

9.1.1 Výbuch cukrovaru 

Tato tragédie se stala dne 7. 2. 2008 v rafinérii společnosti Imperial Sugar v americkém 

státě Georgia. Vlivem nahromadění obrovského množství cukrového hořlavého prachu 

v celém komplexu závodu došlo k explozi a následnému požáru. Neštěstí si vyžádalo 14 

smrtelně zraněných osob a dalších 38 osob bylo zraněno. Příčin havárie bylo hned několik. 

Dopravní zařízení nebylo navrženo ani udržováno tak, aby se minimalizovalo uvolňování 

cukru do prostoru. V závodu se také nedostatečně uklízelo, na podlaze a zvýšených 

plochách se tvořili značné nánosy cukrového prachu. Iniciátorem výbuchu bylo s největší 

pravděpodobností přehřáté ložisko pásového dopravníku. Nouzové evakuační plány byly 

nevyhovující, nácviky evakuace nebyly prováděny a oznámení o evakuaci nebylo 

dostatečně rychlé. [19] 

 

Obrázek 4 - Výbuch cukrovaru I [19] 
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Obrázek 5 - Výbuch cukrovaru II [19] 

 

9.1.2 Výbuch moučného prachu 

Událost se odehrála dne 20. 11. 2007 v ranních hodinách, došlo k výbuchu moučného 

prachu a následnému požáru v mlecích bubnech mlýna nacházejícího se u Zdounek na 

Kroměřížsku. Příčinou havárie bylo pravděpodobně cizí těleso, které se dostalo do mlecí 

stolice a mlecích bubnů spolu se zpracovávaným ječmenem. Cizí předmět způsobil tření na 

mlecích válcích, což vyvolalo jiskření a následný výbuch moučného prachu. Výbuch 

vyvolal požár, který se přes soustavu odsávacího zařízení rozšířil do dalších prostor mlýnu. 

Způsobené škody byly vyčísleny na 315 000,- korun českých, ze kterých cca 100 000,- 

korun připadá na technologické zařízení mlýnice a zbytek částky na kouřem znehodnocené 

zásoby mouky a ječmene. Při výbuchu ani následném požáru nebyl nikdo zraněn. [20] 
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9.1.3 Výbuch obilného sila 

Dne 8. 6. 1998 ve Spojených státech amerických, konkrétně Kansasu, došlo k výbuchu 

obilného sila společnosti DeBruce Grain, které bylo připravováno na sklizeň. 

V inkriminované době probíhala údržba strojních zařízení, při které byl spuštěn i hlavní 

elevátor. Pravděpodobně vlivem nějakého cizího předmětu (kus kovu, kámen aj.) došlo 

k výbuchu hlavy elevátoru, což zapříčinilo rozvíření prachu v přilehlých prostorách, 

následovala série výbuchů právě vzniklých výbušných směsí hořlavého prachu se 

vzduchem. Havárie si vyžádala 7 obětí na životech, 10 těžce zraněných a několik lehčích 

zranění. Zasažené silo bylo zničeno (viz Obrázek 6 a 7). [23] 

 

Obrázek 6 - Výbuch obilného sila I [23] 

 

Obrázek 7 - Výbuch obilného sila II [23] 
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10 Příprava vzorků obecně 

K dosažení reprezentativního složení vzorku a velikosti částic vhodných k měření 

technicko-bezpečnostních parametrů je nutná patřičná úprava. Ta se provádí sušením, 

mletím, drcením a tříděním. 

10.1 Druhy vzorků 

Při laboratorních měřeních technicko-bezpečnostních parametrů rozlišujeme na základě 

jejich rozdílných vlastností šest různých druhů vzorků, a sice: 

 hrubý vzorek, 

 laboratorní vzorek, 

 granulometrický stav P, 

 granulometrický stav A, 

 granulometrický stav B, 

 granulometrický stav C. [7] 

10.1.1 Hrubý vzorek 

Jedná se o vzorek v dodaném stavu, charakterizuje vlastnosti dodaného prachového 

materiálu. Při přejímce je nutno zkontrolovat správné označení a odběr vzorku, za což 

odpovídá zadavatel nebo odběratel vzorku. [7] 

10.1.2 Laboratorní vzorek 

Jeho příprava spočívá v homogenizaci hrubého, mletého nebo roztříděného vzorku. Je 

určen pro měření na jednotlivých laboratorních přístrojích. V provozním záznamu je nutno 

uvést způsob přípravy vzorku, např.: mletí, třídění na sítě 0,75 mm a homogenizace. [7] 

10.1.3 Granulometrický stav P 

Jde o původní dodaný vzorek, ze kterého se odstraní případné cizorodé částice jako např. 

šrouby, kamínky, kousky papíru apod. V případě, že je potřeba zmenšit hmotnost vzorku, 

provede se kvartace. To znamená, že se celé množství vzorku vysype na hromadu do tvaru 

kužele, ten se poté rovnoměrně stlačí tvaru kruhové vrstvy, která se následně rozdělí na 

čtyři stejné kruhové výseče, z nichž se dvě protilehlé vyloučí. V případě potřeby se tento 

úkon opakuje. Došlo-li při přepravě vzorku k aglomeraci zrn vzorku, proseje se vzorek 

přes síto s většími oky, než je velikost největšího zrna. Poté je nutno vzorek vhodným 
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způsobem homogenizovat. Svým granulometrickým složením se může přiblížit stavu A 

nebo B. [7] 

10.1.4 Granulometrický stav A 

Příprava se provádí podle potřeby z laboratorního vzorku v granulometrickém stavu P 

prosevem přes síto o velikosti ok 0,63 mm. [7] 

10.1.5 Granulometrický stav B 

Jedná se o standardní stav laboratorního vzorku. Jeho příprava spočívá v mletí nebo třídění 

vzorku ve stavu A nebo P. Vzorek musí obsahovat minimálně 90 % zrn menších než 

0,063 mm a jeho vlhkost musí umožňovat efektivní rozvíření. Není-li tomu tak, je nutno 

vzorek předsoušet. [7] 

10.1.6 Granulometrický stav C 

Připravuje se ze vzorku v granulometrickém stavu A nebo P, a to buď mletím, nebo 

tříděním v případě, kdy nelze dostupnými postupy získat dostatečné množství vzorku ve 

stavu B. 

Pro každý granulometrický stav je nutno provést stanovení sítového rozboru. Vlhkost 

vzorku lze podle potřeby upravit sušením, to se provádí při teplotě cca 75 oC u uhlí či 

zemědělských produktů, nebo při laboratorní teplotě po dosažení rovnováhy se vzdušnou 

vlhkostí. Hydroskopické vzorky se musí uchovávat takových způsobem, aby k nim neměla 

přístup vzdušná vlhkost. V závislosti na požadavku je možné provádět měření vzorku o 

původní vlhkosti, případně lze vlhkost upravit. [7] 

10.2 Homogenizace 

Homogenizace je proces zajišťující stejnorodost vzorku ve všech jeho částech. Provedení 

této operace je nutno prakticky pro všechny typy vzorků, jelikož již při odběru, třídění 

nebo mletí vzorku může docházet k částečné separaci zrn podle velikosti. Z tohoto důvodu 

je potřeba provádět homogenizaci po každé operaci, kdy se mění granulometrické složení 

vzorků. [7] 
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Homogenizace se může provádět několika různými způsoby: 

 míchadlem v uzavřené nádobě, 

 převalováním v uzavřené nádobě naplněné maximálně do poloviny jejího objemu, 

 přesíváním lopatkou, 

 protřepáváním v nádobě (u malých hmotností). [7] 

10.3 Mletí vzorků 

Provádí se u materiálů, které se běžně vyskytují jen v kusovém nebo jiném hrubozrnném 

stavu, ale při manipulaci s nimi vzniká prach. Cílem mletí je získání většího podílu 

jemných částic ve vzorku. Způsob mletí je třeba uvést v pracovním záznamu a typ mlýnu 

se určuje mlecí zkouškou. 

10.4 Třídění vzorků 

Provádí se v případech, kdy vzorky nelze dostatečně pomlít na dostupných mlýnech, či u 

vzorků, u kterých je žádoucí vyseparovat jemné částice vznikající při technologických 

procesech. Je potřeba mít na paměti, že při třídění heterogenních směsí může dojít 

k částečné separaci jejich složek. 

Proces třídění se provádí na sítovém třídiči přes jedno či více sít, na kterých se vzorek 

rozdělí na jednotlivé frakce. Množství vzorku je potřeba zvolit takové, aby nedocházelo 

k přetížení síta a situaci, kdy vzorek obtížně propadává, či dokonce k jeho poškození. 

Obecně lze říci, že čím větší má síto oka, tím více vzorku do něj můžeme vložit. Konec 

prosévání se obvykle kontroluje ručně se stejným sítem o průměru 200 mm. Doba sítování 

se běžně pohybuje v rozmezí cca 5-10 minut. Do provozního záznamu je nutno uvést 

velikost ok síta, které bylo pro třídění použito, popřípadě skutečnost, že očividně došlo 

k separaci částic vzorku o různém složení. [7] 

Připravený vzorek je třeba podrobit důkladné homogenizaci, provést sítový rozbor a 

označit jeho granulometrický stav nebo slovně popsat. 

10.5 Sítová analýza 

Účelem sítové analýzy je stanovení zrnitosti vzorku. Tento proces spočívá v prosévání 

vzorku přes síta o průměru 200 mm a o známé velikosti ok. K provedené sítové analýzy se 
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používá vzorek s minimální vlhkostí, aby nedocházelo ke sdružování zrn vzorku a jeho 

lepením na jednotlivá síta. [7] 

Existují tři postupy stanovení zrnitosti vzorku pomocí sítové analýzy, a sice pro: 

 vzorky s vysokým obsahem zrn nad 0,5 mm, 

 vzorky s předpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,63 mm, 

 vzorky s předpokládaným podílem zrn do 20 % nad 1 mm. [7] 

U vzorků s vysokým obsahem zrn na 0,5 mm se odváží 1 kg s přesností 5 g, který se 

následně ručně prosévá přes síta 1 mm, 1,6 mm, 2,5 mm, 4 mm a 6,3 mm. [7] 

V případě vzorků s předpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,63 mm se odváží 

množství 100 g s přesností 0,1 g, který se mírným podtlakem, případně za pomocí jemného 

štětce, prosévá přes síta s oky o velikosti 0,040 mm, 0,063 mm, 0,10 mm, 0,16 mm, 

0,25 mm, 0,40 mm, 0,63 mm, 1 mm a 1,6 mm. [7] 

Pracuje-li se se vzorky s předpokládaným podílem zrn do 20 % nad 0,1 mm, je třeba 

odvážit 10 g vzorku s přesností 0,01 g, který se mírným podtlakem, eventuálně za pomocí 

štětce, prosévá postupně přes síta s velikostí ok 0,04 mm, 0,063 mm, 0,10 mm, 0,16 mm a 

0,40 mm.  

Výsledkem sítového rozboru je procentuální podíl zrn, které jsou zadrženy na daném sítě a 

sítech s větší velikostí ok, tzv. nadsítné. Nakonec se naměřené hodnoty zapíší do 

pracovního záznamu a vyznačí se střední velikost zrna, tzn. velikost zrna, kdy je 50 % 

nadsítného. Přesnost měření činí u hrubých vzorků 0,5 % a u středních až jemných vzorků 

0,2 %. [7] 

10.6 Stanovení sypné hustoty 

Definice říká, že sypná hustota prachu je jeho hmotnost na jednotku objemu při volném 

nasypání bez setřesení. Metodika jejího stanovení vychází z normy ČSN EN 725-8. Princip 

metody spočívá v určení hmotnosti známého objemu prachu po jeho volném nasypání do 

odměrného válce. Nezbytné pomůcky pro zjištění sypné hustoty jsou tedy pouze odměrný 

válec a váha. Pro stanovení sypné hustoty se používají vzorky s částicemi menšími než 

0,063 mm. Lze využít i jiné vzorky, podmínkou je však uvedení sítové analýzy. [7] 
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Pracovní postup metodiky stanovení sypné hustoty je velice jednoduchý. Nejdříve je nutné 

zvážit prázdný odměrný válec, poté nasypat vzorek pod jeho horní rysku. Velice opatrným 

setřesením se zarovná povrch vzorku prachu a odečte se objem. Tímto způsobem se 

zkouška opakuje třikrát. Z naměřených hodnot se sypná hustota (S.h.) vypočítá 

následujícím vzorcem (3): 

𝑆. ℎ. =
(𝑚1−𝑚0)

𝑉
     (3) 

kde:  m0 - hmotnost prázdného odměrného válce v gramech, 

 m1 - hmotnost odměrného válce naplněného vzorkem prachu v gramech, 

 V - objem vzorku prachu v odměrném válci v cm3. 

 Vypočítaná sypná hustota vyjde v g/cm3, následně se převede na kg/m3. Ze tří získaných 

výsledků se spočítá průměr, jež se zaokrouhlí na desítky kg/m3. Nejistota měření činí 

20 kg/m3. 
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11 Zvolené vzorky a jejich příprava 

Pro účely této diplomové práce byly vybrány tři vzorky průmyslových prachů, na kterých 

bylo provedeno potřebné měření. Jedná se o následující látky: 

 hladká mouka, 

 krmné kvasnice, 

 moučkový cukr. 

Všechny zvolené vzorky bylo nutno předem vysušit, provést sítovou analýzu nezbytnou 

pro zjištění střední velikosti zrna a dále určit sypnou hustotu. K sušení vzorků byla použita 

sušárna značky Binder, konkrétně model FD 53, a sítová analýza byla provedena na 

sítovacím stroji AS 200 značky Retch (viz Obrázek 8). Naměřené hodnoty i vypočtené 

parametry jednotlivých prachů jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

Obrázek 8 - Sítová analýza 
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11.1 Hladká mouka 

Prvním vzorkem využitým pro měření byla světlá pšeničná hladká mouka vyrobená firmou 

Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o. se sídlem v Předměřicích nad Labem. 

11.1.1 Charakteristika vzorku 

Jedná se o mlýnský výrobek získaný mletím pšenice a tříděný podle velikosti částic 

a obsahu minerálních látek. Primárním účelem výrobku je využití jako surovina při výrobě 

pekárenských výrobků. Mouka je určena k další tepelné úpravě. Vzorek lze charakterizovat 

jako jemný bílý prášek s nažloutlým odstínem, vůně je typická moučná, bez jakéhokoliv 

nepříjemného zápachu. Chuť taktéž typická moučná, neobjevuje se nahořklá, nakyslá nebo 

jiná pachuť. Ve vzorku se nenacházeli žádní škůdci, ani jiné cizí předměty. Mouka 

obsahuje lepek. 

Fyzikálně chemické požadavky: 

 vlhkost:     nejvýše 15,0 %, 

 popel v sušině:   nejvýše 0,68 %, 

 mokrý lepek v sušině:   nejméně 28,0 %, 

 granulace: propad 257 µm: nejméně 96,0 %, 

propad 162 µm: nejméně 75,0 %. [21] 

Průměrné výživové hodnoty ve 100g mouky: 

 energetická hodnota:  1461 kJ / 344 kcal, 

 bílkoviny:   10,1 g, 

 sacharidy   73,2 g, 

 tuky:    1,2 g. [21] 

11.1.2 Sítová analýza 

Sítová analýza byla realizována na navážce 100 g vzorku s přesností 0,1 g. Pro hladkou 

mouku byla použita síta s následujícími velikostmi ok 0,063 mm, 0,075 mm, 0,090 mm, 

0,106 mm, 0,125 mm, 0,150 mm a 0,180 mm. Hodnoty nadsítného pro tento vzorek jsou 

uvedeny v Tabulce 1 a graficky vyjádřeny na Obrázku 9. Střední velikost zrna pšeničné 

hladké mouky je 0,116 mm. 
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Tabulka 1 - Sítová analýza hladké mouky 

Velikost ok síta 
[mm] 

Hmotnost prázdného síta 
[g] 

Hmotnost síta se 
vzorkem [g] 

Nadsítné 

[g] [hm. %] 

0,063 337,14 338,9 1,76 98,24 

0,075 326,53 333,5 6,97 91,27 

0,09 320,03 327,52 7,49 83,78 

0,106 324,71 349,45 24,74 59,04 

0,125 327,91 359,72 31,81 27,23 

0,15 331,81 354,78 22,97 4,26 

0,18 345,93 347,03 1,1 3,16 

Střední velikost zrna [mm] 0,116 
 

 

Obrázek 9 - Grafické znázornění sítové analýzy hladké mouky 

11.1.3 Stanovení sypné hustoty 

Postup stanovení sypné hustoty je podrobně popsán v kapitole 10.6. Naměřené hodnoty a 

výsledná sypná hustota pro vzorek světlé pšeničné hladké mouky jsou uvedeny v Tabulce 

2. 

Tabulka 2 - Sypná hustota hladké mouky 

Měření 
č. 

Hmotnost 
prachu [g] 

Objem válce V 
[cm3] 

Sypná hustota 
[g/cm3] 

Sypná hustota 
[kg/m3] 

Průměrná 
sypná hustota 

[kg/m3] 
1 67,72 100 0,6772 677,2  

673,83 
 

2 66,42 100 0,6642 664,2 
3 68,01 100 0,6801 680,1 
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11.2 Krmné kvasnice 

Dalším vzorkem použitým pro laboratorní měření pro účely této diplomové práce byly 

krmné kvasnice VITEX dodávány firmou Biocel Paskov a.s. se sídlem v Paskově. Jedná se 

o surovinu, která se přidává do krmných směsí pro všechny druhy a kategorie 

hospodářských zvířat, např. pro prasata, skot, drůbež, psy, kočky, kožešinová zvířata nebo 

ryby. 

11.2.1 Charakteristika vzorku 

Sušené krmné kvasnice VITEX představují vedlejší produkt při procesu výroby buničiny 

a vytvářejí se ze sulfitového výluhu, který vzniká po vaření smrkového dřeva. Tento 

způsob výroby využívá cukry a minerální látky obsažené ve dřevě. 

Jedná se o druh kvasinek, který dokáže ke stavbě nových buněk využít živiny z mírně 

povařeného smrkového dřeva. Díky šetrnému procesu se zachovává velké množství 

vitamínů, mikroprvků a jiných biologických látek produkovaných kvasinkami, které 

následně využije organismus zvířete. Kvasnice projdou ještě několika dalšími procesy a ve 

finální fázi se suší ve sprejových sušárnách při takových teplotách, aby nedošlo ke zničení 

důležitých živin. Mezi produkty metabolismu kvasinek lze najít látky s vysokou 

biologickou účinností, jako jsou aminokyseliny, organické minerální látky apod. [16] 

Deklarované jakostní znaky: 

 vlhkost:  maximálně 8 % /kg, 

 popel:   maximálně 80 g /kg, 

 dusíkaté látky:  440 g /kg. [16] 

11.2.2 Sítová analýza 

Pro sítovou analýzu krmných kvasnic byla opět použita navážka 100 g ± 1 g. Vzorek byl 

prosíván přes síta s velikostí ok 0,04 mm, 0,063 mm, 0,075 mm, 0,090 mm, 0,106 mm, 

0,125 mm a 0,150 mm. Výsledky sítového rozboru jsou uvedeny v Tabulce 3 a graficky je 

granulometrické složení vzorku vyjádřeno na Obrázku 10. Střední velikost zrna použitých 

krmných kvasnic činí 0,083 mm. 
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Tabulka 3 - Sítová analýza krmných kvasnic 

Velikost ok síta 
[mm] 

Hmotnost prázdného síta 
[g] 

Hmotnost síta se 
vzorkem [g] 

Nadsítné 

[g] [hm. %] 

0,04 373,31 389,2 15,89 84,11 

0,063 337,14 354,1 16,96 67,15 

0,075 326,53 343,59 17,06 50,09 

0,09 320,03 333,99 13,96 36,13 

0,106 324,71 336,8 12,09 24,04 

0,125 327,91 339,76 11,85 12,19 

0,15 331,81 338,46 6,65 5,54 

Střední velikost zrna [mm] 0,083 

 

 

Obrázek 10 - Grafické znázornění sítové analýzy krmných kvasnic 

11.2.3 Stanovení sypné hustoty 

Při stanovování sypné hustoty u vzorku krmných kvasnic bylo postupováno podle návodu 

popsaného v kapitole 10.6. Naměřené hodnoty a zjištěné výsledky jsou uvedeny v Tabulce 

4. 

Tabulka 4 - Sypná hustota krmných kvasnic 

Měření 
č. 

Hmotnost 
prachu [g] 

Objem válce V 
[cm3] 

Sypná hustota 
[g/cm3] 

Sypná hustota 
[kg/m3] 

Průměrná 
sypná hustota 

[kg/m3] 
1 53,94 100 0,5394 539,4 

531,27 
 

2 52,44 100 0,5244 524,4 
3 53,00 100 0,5300 530,0 
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11.3 Cukr moučka 

Posledním vzorkem měřeným v rámci této diplomové práce byl moučkový cukr vyroben 

společností Tereos TTD, a. s. konkrétně v cukrovaru v obci Dobrovice. Cukr moučka se 

vyrábí mletím krystalů cukru tak, aby minimálně 95 % částic cukru mělo velikost menší 

než 0,4 mm. Objeví-li se požadavek pro delší skladování moučkového cukru, je možné do 

něj přidat protihrudkující látky (jedná se o druh škrobu) do maximální výše 3 % 

z celkového množství. [19] 

11.3.1 Charakteristika vzorku 

Vzorek obsahuje převážně sacharózu vyráběnou z cukrové řepy, v množství nejméně 

96,7 % a patří do skupiny přírodních sladidel. Cukr je bílý, sladké chuti a charakteristické 

vůně. Jedná se o volně sypkou směs jemně mletých drcených krystalů. Používá se zejména 

pro pekařskou a cukrářskou výrobu. Vzorek neobsahuje alergeny, může obsahovat pouze 

stopy oxidu siřičitého, avšak s limitem pod 10 mg/kg. [18] 

Fyzikálně chemické požadavky: 

 sacharóza polarimetricky:  nejméně 96,7 hm. %, 

 invertní cukr:    nejvýše 0,10 hm. %, 

 ztráta sušením:   nejvýše 0,20 hm. %, 

 granulace - propad 400 µm:  nejméně 95 %. [18] 

11.3.2 Sítová analýza 

Stejně jako u předešlých dvou vzorků bylo také u moučkového cukru použito 100 g ± 1 g 

navážky, která byla podrobena sítovému rozboru. V případě cukru byla použita síta s velikostí 

ok 0,090 mm, 0,106 mm, 0,125 mm a 0,150 mm, 0,180 mm a 0,250 mm. Naměřené 

hodnoty a výsledky sítové analýzy jsou uvedeny v Tabulce 5 a graf vyjadřující 

granulometrické složení použitého moučkového cukru je zachycen na Obrázku 11. Střední 

velikost zrna tohoto vzorku je 0,138 mm. 
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Tabulka 5 - Sítová analýza moučkového cukru 

Velikost ok síta 
[mm] 

Hmotnost prázdného síta 
[g] 

Hmotnost síta se 
vzorkem [g] 

Hmotnost 
nadsítného 

[g] [hm. %] 

0,09 320,03 324,17 4,14 95,86 

0,106 324,71 335,51 10,8 85,06 

0,125 327,91 353,23 25,32 59,74 

0,15 331,81 349,16 17,35 42,39 

0,18 345,93 365,01 19,08 23,31 

0,25 356,22 374,11 17,89 5,42 

Střední velikost zrna [mm] 0,138 
 

 

Obrázek 11 - Grafické znázornění sítové analýzy moučkového cukru 

11.3.3 Sypná hustota 

Sypná hustota použitého moučkového cukru byla stanovena na základě postupu popsaného 

v kapitole 10.6. Hodnoty zjištěné měřením spolu s vypočítanými výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce 6.  

Tabulka 6 - Sypná hustota cukru moučky 

Měření 
č. 

Hmotnost 
prachu [g] 

Objem válce V 
[cm3] 

Sypná hustota 
[g/cm3] 

Sypná hustota 
[kg/m3] 

Průměrná 
sypná hustota 

[kg/m3] 
1 67,41 100 0,6741 674,1  

684,43 
 

2 69,8 100 0,6980 698,0 

3 68,12 100 0,6812 681,2 
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11.4 Shrnutí dílčích výsledků 

Na základě výsledků sítových analýz a měření sypné hustoty je možné jednotlivé vzorky 

prachů blíže specifikovat. Díky získaným hodnotám sypné hustoty a střední velikosti zrna 

vybraných prachů lze určit jejich granulometrický stav (viz Tabulka 7). 

Tabulka 7 - Shrnutí výsledků sítové analýzy a sypné hustoty 

Vzorek prachu Granulometrický stav Střední velikost zrna [mm] Sypná hustota [kg.m-3] 

Hladká mouka P 0,116 670 ± 20 

Krmné kvasnice P 0,083 530 ± 20 

Moučkový cukr P 0,138 680 ± 20 
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12 Měřicí zařízení 

Měření pro potřeby této diplomové práce bylo prováděno na výbuchovém autoklávu 

VA 250, který je umístěn v Ostravě-Radvanicích v areálu Vědeckovýzkumného uhelného 

ústavu. Vlastníkem tohoto zařízení je Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 

a bylo pořízeno v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 427/2007, základem pro 

jeho konstrukci je ČSN ISO 6184, Systém ochrany proti výbuchu. Součástí přístroje jsou 

mimo jiné dvě ocelové polokoule, které tvoří výbuchový prostor o objemu 250 litrů, 

a pomocí hodnot naměřených na tomto zařízení je možno určit maximální výbuchové 

parametry. 

 

Obrázek 12 - Výbuchový autokláv VA-250 
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Legenda: 

1. Horní polokoule     15. Krycí síto 

2. Dolní polokoule     16. Míchadlo  

3. Spodní rámová konstrukce    17. Nastavitelný rozviřovací kužel  

4. Pohyblivá rámová konstrukce   18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

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

6. Uzavírací kameny (zámky) - 12 ks   20. Manometr  

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny  21. Elektromagnetický ventil  

8. Hydraulická jednotka    21. Elektromagnetický ventil 

9. Motor hydraulické jednotky    22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

10. Tlakové čidlo     23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

11. Kontakty pro iniciaci palníku   24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

12. Elektrody vysokého napětí    25. Elektronika autoklávu 

13. Vyjímatelná topná plotýnka   26. Motor vývěvy 

14. Pneumatický ventil vývěvy   27. Převodník elektrického signálu 

Obrázek 13 - Blokové schéma autoklávu VA-250 [13] 
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Kompletní měřicí soustava, sloužící k měření maximálních výbuchových parametrů, se 

skládá z několika komponentů, kterými jsou: 

 výbuchový autokláv, 

 ovládací panel, 

 vysokonapěťový iniciační zdroj, 

 počítač na zpracování dat, 

 převodník a elektronika. 

12.1 Výbuchová komora 

Výbuchová komora je kovová nádoba kulového tvaru o objemu 250 l. Je tvořena dvěma 

stejně velkými polokoulemi. Kompletní zařízení je umístěno v pevném rámu. Spodní 

polokoule výbuchové komory je pevně přichycena ke spodní části rámu a horní polokoule 

je připevněna k výtahovému hydraulickému mechanismu, který slouží k otevírání 

a zavírání výbuchového prostoru. Těsnost mezi polokoulemi zajišťuje těsnění umístěné 

v drážce horní polokoule. Pro přesnost dosednutí a větší stabilitu je spodní polokoule 

opatřena čepy, jež při uzavírání zapadají do otvorů horní polokoule. O mechanickou 

činnost autoklávu se stará hydraulický systém, ten se skládá z čerpadla, třinácti 

hydraulicky ovládaných kamenů, které jsou rovnoměrně rozmístěny po celém obvodu 

obou polokoulí a slouží k uzavření či otevření komory. Tyto zámky jsou propojeny 

hadicemi.  Otevírání výbuchové komory zajišťuje jednočinný hydraulický válec po 

odsunutí všech uzavíracích kamenů. Proces otevírání i zavírání výbuchové komory je plně 

automatizován a lze jej kdykoliv přerušit. 

Pod výbuchovou komorou je umístěna vývěva, pneumatické ventily, mechanismy 

rozviřovacího zařízení, hydraulická jednotka a některé pomocné prvky elektroinstalace. 

Uvnitř komory jsou umístěny přívody malého napětí, na které se připojují iniciátory. Ve 

výbuchové komoře byl umístěn také rozviřovač, tvořený tryskou se zpětným odrazem, 

který byl použit při měření. 
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13 Měření maximálních výbuchových parametrů a vliv rozviřovacího 

tlaku na jejich hodnoty 

V této kapitole bude vysvětlen princip a postup měření maximálních výbuchových 

parametrů, popsáno konkrétní měření prováděné pro potřeby této diplomové práce 

a shrnuty dosažené výsledky. 

13.1 Princip a postup měření maximálních výbuchových parametrů 

Při měření maximálních výbuchových parametrů průmyslových prachů je směs paliva se 

vzduchem zapalována iniciačním zdrojem o známé energii v uzavřené tlakové nádobě při 

různých koncentracích. Pozoruje se změna výbuchového tlaku a rychlost narůstání 

výbuchového tlaku v závislosti na čase. 

Cílem měření je nalezení maximálního výbuchového tlaku, maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku a jim odpovídající koncentrace hořlavého prachu. Naměřené hodnoty 

jsou následně zaneseny do grafu. Koncentrace, při které jsou výbuchové parametry 

maximální, se nazývá optimální. 

13.2 Iniciační zdroj 

Před samotným měřením bylo nutno připravit iniciátory. Pro sestavení iniciátorů byly 

potřeba mžikové palníky (viz Obrázek 14), nitrocelulóza a cigaretový papírek. Postup byl 

poměrně jednoduchý, v první řadě bylo potřeba navážit 0,5 g nitrocelulózy, která byla 

následně zabalena do cigaretového papírku tak, aby vytvořila jakýsi váček, do kterého byl 

následně přiložen mžikový palník. Poté byl cigaretový papírek s celulózou na palníku 

zajištěn zbytkem drátku. Finální podoba iniciátoru je zachycena na Obrázku 15. Iniciátory 

byly vždy před začátkem každého cyklu měření vloženy mezi kontakty ve středu 

výbuchové komory. 

 

Obrázek 14 - Elektrické mžikové palníky [24] 



39 

 

 

Obrázek 15 - Finální podoba iniciátoru 

13.3 Samotné měření 

Měření maximálních výbuchových parametrů na autoklávu VA-250 probíhalo 

následujícím způsobem. Na laboratorních vahách bylo naváženo potřebné množství vzorku 

(v závislosti na požadované koncentraci viz Tabulka 8) s přesností 2 g, poté se připravený 

vzorek nasypal do rozviřovacího zásobníku (Obrázek 16). K elektrodám uvnitř výbuchové 

komory autoklávu byly připojeny iniciátory a autokláv se uzavřel. Na ovládacím pultu bylo 

dále nutno nastavit dobu rozviřování a dobu zpoždění iniciace. Měření bylo prováděno 

s dobou zpoždění iniciace o velikosti 200 ms Poté se přešlo k natlakování rozviřovacího 

zásobníku. V závislosti na hodnotě natlakování zásobníku bylo nutné z výbuchové komory 

odsát příslušné množství vzduchu tak, aby byl po rozvíření v komoře atmosférický tlak.  

Je-li vše připraveno, lze měření spustit tlačítkem „start rozvíření“, po jeho stlačení dojde 

k rozvíření vzorku a odpálení iniciátorů uvnitř výbuchové komory. Měřené hodnoty jsou 

automaticky zaznamenávány a uloženy do výstupního souboru dat, která se vyhodnotí 

a zanesením do grafu se z nich vytvoří příslušná výbuchová křivka. Po každém cyklu 

měření je nutné autokláv vyčistit. Měření každého vzorku bylo provedeno třikrát pro 

jednotlivé koncentrace, s rozviřovacími tlaky 5, 10, 15 a 20 barů. U každého vzorku se 

začínalo na koncentraci 250 g.m-3 a poté se koncentrace zvyšuje po krocích 250 g.m-3 nebo 

snižuje vždy o 50 % předchozí koncentrace. 
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Tabulka 8 - Požadované množství navážky pro jednotlivé koncentrace 

Koncentrace [g.m-3] Navážka [g] 

60 15 

125 31,25 

250 62,5 

500 125 

750 187,5 

1000 250 

1250 312,5 

1500 375 

 

 

Obrázek 16 - Rozviřovací zásobník s manometrem 
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13.4 Výsledky měření 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny výsledky jednotlivých vzorků při různých 

rozviřovacích tlacích. Měřeny byly krmné kvasnice, hladká mouka a moučkový cukr. 

Pracovalo se s rozviřovacími tlaky o velikosti 5, 10, 15 a 20 barů, pro každou hodnotu 

tlaku byly provedeny celkem tři měřicí cykly, ze kterých byl vypočten průměr. Při velké 

odchylce výsledků bylo nutné hodnotu opakovaně přeměřit. Po zjištění velikosti 

koncentrace, kde sledované parametry dosahují maxima, bylo nutné doměřit dvě 

koncentrace pod a nad tuto hodnotu. Velikost jednotlivých kroků, po kterých se 

koncentrace měnila, je uvedena v Tabulce 8. 

13.4.1 Hladká mouka 

Naměřené hodnoty pro vzorek hladké mouky jsou uvedeny v Tabulce 9 a Tabulce 10. 

Jejich grafické vyjádření je zobrazeno na Obrázku 17 a 18. Z uvedených hodnot zjištěných 

laboratorním měřením a vytvořených grafů je jasně patrné, že rozviřovací tlak podstatně 

ovlivňuje maximální výbuchové parametry. 

Maximální výbuchový tlak 

Maximální výbuchový tlak se povětšině spolu s narůstajícím rozviřovacím tlakem zvyšuje. 

Při rozviřovacím tlaku 5 barů není maximum pmax zcela jednoznačné a leží někde 

v rozmezí koncentrace 500-1250 g/m3, u tlaků 10 a 20 barů bylo maxima dosaženo při 

koncentraci 500 g/m3 a u tlaku 15 barů při koncentraci vzorku 750 g/m3.   

 

Tabulka 9 - Naměřené hodnoty maximálního výbuchového tlaku hladké mouky 

Rozviřovací tlak [bar] 5 10 15 20 

Koncentrace [g/m3] Průměrná hodnota pmax [bar] 

125 3,74 2,99 3,65 4,38 

250 5,40 5,62 5,94 5,70 

500 5,78 6,64 7,67 6,61 

750 5,82 6,33 6,99 7,18 

1000 5,68 6,20 6,08 6,68 

1250 5,73 - - 6,63 

1500 5,38 - - - 
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Obrázek 17 - Grafické znázornění vlivu rozviřovacího tlaku na pmax u vzorku hladké mouky 

 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

Co se týče maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku, tak až do rozviřovacího tlaku 

15 barů znatelně roste, při 20 barech však prakticky kopíruje křivku 15 barů a dále se 

nezvyšuje. Při rozviřovacím tlaku 5 barů není jednoznačně určené maximum a mezi 

koncentracemi 250 a 1000 g/m3 je křivka rychlosti narůstání výbuchového tlaku v podstatě 

konstantní. Při tlacích 10, 15 a 20 barů bylo dosaženo maxima (dp/dt)max při koncentraci 

750 g/m3. 

 

Tabulka 10 - Naměřené hodnoty maximálního nárůstu výbuchového tlaku hladké mouky 

Rozviřovací tlak [bar] 5 10 15 20 

Koncentrace [g/m3] Průměrná hodnota (dp/dt)max [bar/s] 

125 32,44 21,11 81,33 81,33 

250 60,22 80,56 124,11 107,67 

500 63,56 109,67 147,44 147,44 

750 64,11 150,00 183,56 183,56 

1000 63,33 134,78 159,56 159,56 

1250 52,89 - - 155,33 

1500 47,56 - - - 
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Obrázek 18 - Grafické znázornění vlivu rozviřovacího tlaku na (dp/dt)max u vzorku hladké mouky 

 

13.4.2 Krmné kvasnice 

Hodnoty pro vzorek krmných kvasnic získané laboratorním měřením jsou uvedeny 

v Tabulkách 11 a 12. Výsledky byly také zaneseny do grafů, viz Obrázek 19 a 20. Stejně 

jako u vzorku hladké mouky se prokázal významný vliv rozviřovacího tlaku na maximální 

výbuchové parametry.  

Maximální výbuchový tlak 

Zvyšování rozviřovacího tlaku způsobuje nárůst maximálního výbuchového tlaku avšak až 

od koncentrace 750 g/m3. U nižších koncentrací bylo nejvyšších hodnot pmax dosaženo při 

rozviřovacím tlaku 10 barů. Při 20 barech vyšla maximální hodnota pmax nižší než při 

rozviřovacích tlacích 10 a 15 barů. Nejvyšších hodnot pmax bylo dosaženo při koncentraci 

vzorku 500 g/m3, kromě případu, kdy bylo použito rozviřovacího tlaku 20 bar, v tomto 

případě bylo maxima dosaženo při koncentraci 750 g/m3, avšak tato hodnota v porovnání 

se sousedními není zcela jednoznačná a získané výsledky mohou být nepřesné. 
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Tabulka 11 - Naměřené hodnoty maximálního výbuchového tlaku krmných kvasnic 

Rozviřovací tlak [bar] 5 10 15 20 

Koncentrace [g/m3] Průměrná hodnota pmax [bar] 

60 2,05 - - - 

125 4,29 4,80 4,52 - 

250 5,42 6,19 5,29 5,64 

500 5,98 6,84 6,79 6,51 

750 5,71 6,32 6,32 6,57 

1000 5,43 6,07 6,24 6,46 

1250 - - - 5,75 

 

 

Obrázek 19 - Grafické znázornění vlivu rozviřovacího tlaku na pmax u vzorku krmných kvasnic 

 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

U získaných hodnot maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku, je vliv 
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sledovaného parametru. Při použití rozviřovacím tlaku 5 barů je maximum (dp/dt)max 

zaznamenáno při koncentraci 250 g/m3, u 10 a 15 barů bylo naměřeno maximum při 750 

g/m3 a u tlaku 20 barů byla maximální hodnota zaznamenána při koncentraci 1000 g/m3. 
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Tabulka 12 - Naměřené hodnoty maximálního nárůstu výbuchového tlaku krmných kvasnic 

Rozviřovací tlak [bar] 5 10 15 20 

Koncentrace [g/m3] Průměrná hodnota (dp/dt)max [bar/s] 

60 39,67 - - - 

125 60,22 96,00 70,11 - 

250 76,67 109,00 80,67 133,44 

500 66,78 132,22 192,33 140,11 

750 64,00 148,78 205,00 241,89 

1000 60,11 144,00 197,67 244,56 

1250 - - - 240,11 

 

 

Obrázek 20 - Grafické znázornění vlivu rozviřovacího tlaku na (dp/dt)max u vzorku krmných kvasnic 

 

13.4.3 Cukr moučka 

Dosažené výsledky měření vzorku moučkového cukru jsou uvedeny v Tabulce 13 a 14. 
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15 barech, to může být ovšem způsobeno případnou chybou během měření. Nejvyšších 

hodnot pmax bylo dosaženo při koncentraci moučkového cukru 750 g/m3, s výjimkou 

5 barů, kdy bylo dosaženo maxima při koncentraci 500 g/m3. 

 

Tabulka 13 - Naměřené hodnoty maximálního výbuchového tlaku moučkového cukru 

Rozviřovací tlak [bar] 5 10 15 20 

Koncentrace [g/m3] Průměrná hodnota pmax [bar] 

125 2,99 - - - 

250 4,69 4,32 5,26 4,31 

500 4,95 5,75 5,89 6,41 

750 4,08 6,08 7,31 7,00 

1000 3,90 4,49 6,90 6,86 

1250 - 4,30 6,49 5,99 
 

 

Obrázek 21 - Grafické znázornění vlivu rozviřovacího tlaku na pmax u vzorku moučkového cukru 
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koncentraci 750 g/m3, křivka 15 barů však po dosažení maxima klesala strměji. Během 

měření s rozviřovacím tlakem 10 barů zřejmě došlo k chybě, zvláštní je, že výsledky 

maximálního výbuchového tlaku vypadají v pořádku a byly měřeny spolu s brizancí.  

 

Tabulka 14 - Naměřené hodnoty maximálního nárůstu výbuchového tlaku moučkového cukru 

Rozviřovací tlak [bar] 5 10 15 20 

Koncentrace [g/m3] Průměrná hodnota (dp/dt)max [bar/s] 

125 56,22 - - - 

250 103,78 61,44 89,89 77,33 

500 67,44 70,78 84,56 136,11 

750 60,78 66,22 162,56 160,67 

1000 24,44 74,00 145,22 142,11 

1250 - 60,11 105,67 117,67 
 

 

Obrázek 22 - Grafické znázornění vlivu rozviřovacího tlaku na (dp/dt)max u vzorku moučkového cukru 
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14 Vyhodnocení výsledků 

Při porovnání dosažených výsledků měření maximálních výbuchových parametrů 

u jednotlivých vzorků hořlavých prachů lze pozorovat jisté odlišnosti. Vliv rozviřovacího 

tlaku na maximální výbuchový tlak a brizanci průmyslových hořlavých prachů je nejlépe 

znatelný na naměřených hodnotách pšeničné hladké mouky a krmných kvasnic, i když 

i zde se objevují určité nepřesnosti. U moučkového cukru vychází dosti nevěrohodné 

hodnoty zejména u brizance při rozviřovacím tlaku 10 barů, faktorů, které to mohly 

způsobit je mnoho, některé z nich jsou popsány v následující kapitole 15. 

U vzorku krmných kvasnic je zřetelně vidět vliv rozviřovacího tlaku na brizanci. V případě 

pšeničné mouky roste brizance do tlaku 15 barů, při použití tlaku o 20 barech se dále 

výrazněji nezvyšuje. Nezáleží pouze na velikosti rozviřovacího tlaku, ale také na 

koncentraci hořlavého prachu, což je velmi dobře vidět na grafu závislosti maximálního 

výbuchového tlaku na rozviřovacím tlaku (Obrázek 19), kdy byly maximální hodnoty pmax 

v koncentracích dosahovány od 125 do 500 g/m3 při tlaku 10 barů, teprve s vyšší 

koncentrací prachu vycházely nejvyšší hodnoty pmax při 20 barech. Může se tedy stát, že 

při nižších koncentracích hořlavého prachu ve vzduchu jsou maximální výbuchové 

parametry vyšší při použití nižšího rozviřovacího tlaku, a naopak při vyšších prachových 

koncentracích je nejvyšších hodnot pmax a (dp/dt)max dosahováno při větším rozviřovacím 

tlaku. To je zapříčiněno působením tlaku na homogenitu prachu a rozložení prachových 

částic v prachovém oblaku v době iniciace. Nemalou roli hraje rovněž sypná hustota, jež 

také působí na rozvíření a tvorbu prachového mraku. Rozviřovací tlak má také vliv na 

počáteční turbulenci prachu, která se v rozvířeném prachovém vzorku objevuje a může 

ovlivnit sledované výbuchové parametry. 

I přes některé evidentně zavádějící hodnoty je z experimentálně získaných výsledků jasné, 

že rozviřovací tlak má nepochybně vliv na maximální výbuchové parametry hořlavých 

prachů, nelze však jednoznačně říci zda sledované parametry snižuje či zvyšuje. Velice 

důležitou roli hraje koncentrace prachu a sypná hustota vzorku viz výše. Toto tvrzení se 

potvrdilo u všech sledovaných vzorků prachu a s velkou pravděpodobností jej lze 

zevšeobecnit na většinu hořlavých průmyslových prachů. 
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15 Chyby a komplikace při měření 

Při měření maximálních výbuchových parametrů na výbuchovém autoklávu mohly 

vzniknout chyby a nepřesnosti, které ovlivnily výsledky měření. Tyto chyby mohly být 

způsobeny mnoha faktory. Zde budou popsány proběhlé komplikace během měření 

a potenciální zdroje případných nepřesností. 

Jedním z faktorů, které mohly ovlivnit výsledky, je netěsnost zařízení. Ta byla v průběhu 

měření zaznamenána jak na samotné výbuchové komoře, tak na rozviřovací tlakové 

nádobě. Netěsnost byla patrně způsobena zbytkem vzorku či jiného cizího tělesa na 

styčných plochách pro uzavření, v případě rozviřovací tlakové nádoby mohlo být na vině 

také nedostatečné utažení víka zásobníku. 

Neblahý vliv na výsledky mohlo mít také nepřesné odečtení hodnoty tlaku z analogového 

barometru. Zejména v případě, kdy se objevila netěsnost rozviřovacího zásobníku, tlak 

v nádobě klesal a před zahájením samotného měření jej bylo nutné opět zvýšit na původní 

hodnotu. 

Výsledky mohl ovlivnit také nedostatečný úklid výbuchové komory po každém cyklu 

měření. Čištění autoklávu bylo zejména při měření vzorku cukru, který při výbuchu 

zkaramelizoval a přichytil se na stěny nádoby, velice obtížné a prakticky nebylo možné 

dosáhnout optimální čistoty výbuchové komory. 

Potenciální zkreslení výsledků může mít na svědomí také rozdílná počáteční teplota uvnitř 

výbuchové komory. Při prvních měřeních byla teplota nižší, kdežto pro další pokusy byly 

polokoule autoklávu zahřáty předešlými explozemi a počáteční teplota měla tedy vyšší 

hodnotu. 

Výsledné hodnoty mohou být také ovlivněny situacemi, kdy nebylo rozvířeno kompletní 

množství vzorku a jeho část zůstala v rozviřovací tlakové nádobě, ve výbuchové komoře 

tedy došlo k vytvoření nepatrně odlišné koncentrace hořlavého prachu. 

Při měření se objevily také problémy s rozviřovacím ventilem, do kterého se 

pravděpodobně dostal zbytek vzorku nebo jiné cizí těleso, jež znemožnilo jeho uzavření. 

Při natlakování rozviřovací nádoby tak unikal vzduch do výbuchové komory. 
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V rozviřovacím zásobníku tedy tlak klesal a uvnitř autoklávu naopak rostl, v takovém 

případě nezbývalo nic jiného, než pokus opakovat. 

Objevily se také nepříjemnosti s počítačem, kterému evidentně nesvědčí prašné prostředí 

v laboratoři, zařízení se několikrát zaseklo a nezaznamenalo průběh výbuchu. Většinou 

bylo nutné počítač restartovat, znovu spustit měřicí software a celý pokus zopakovat. 

Několikrát se objevily komplikace související s vypnutím dodávky stlačeného vzduchu, 

což bylo způsobeno patrně pracovníkem Vědeckovýzkumného uhelného ústavu, který 

vypnul hlavní vypínač po ukončení směny. Než byla tato skutečnost odhalena, byl 

obyčejně proveden neplatný pokus. 

Leckdy nastal problém s uzavíráním či otevíráním výbuchové komory autoklávu, kdy se 

zařízení zaseklo a odmítalo spolupracovat. Vždy však stačilo hlavním vypínačem na 

ovládacím panelu celý mechanismus restartovat a stroj opět pracoval, jak má. 

Při několika pokusech nedošlo k zažehnutí iniciátorů, po otevření výbuchové komory byla 

zjištěna jednoduchá příčina, a sice uvolněný kontakt na jedné z elektrod. Po spojení 

a přitažení vodiče přivádějícího elektrické napětí byla opět situace v normálu. 

Toto byl výčet většiny problémů a faktorů, které mohou mít vliv na kvalitu dosažených 

výsledků, se kterými se autor potýkal při měření. Jak je vidět, měření na výbuchovém 

autoklávu nebylo jednoduché a bylo provázeno mnoha nepříjemnostmi. 
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16 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení vlivu rozviřovacího tlaku na maximální 

výbuchové parametry hořlavých průmyslových prachů formou laboratorního měření, které 

bylo prováděno na výbuchovém autoklávu VA-250 Fakulty bezpečnostního inženýrství 

o objemu 250 l umístěném v prostorách VVUÚ a. s. v Ostravě-Radvanicích. 

Pro realizaci laboratorních zkoušek byly vybrány následující tři vzorky hořlavých prachů: 

pšeničná hladká mouka, krmné kvasnice a moučkový cukr. Všechny vzorky bylo nejprve 

nutné vysušit, následně byla provedena sítová analýza a stanovena sypná hustota. Poté bylo 

možné přistoupit k samotnému měření posuzovaných výbuchových parametrů a nakonec 

byla provedena analýza naměřených hodnot a zhodnocení dosažených výsledků. 

Pro laboratorní měření byly použity již zmíněné tři vzorky průmyslového prachu a bylo 

pracováno s rozviřovacím tlakem o velikosti 5, 10, 15 a 20 barů. Pro jednotlivé 

koncentrace hořlavých prachů byly provedeny celkem tři měřící cykly. Došlo-li k výrazné 

odchylce výsledných hodnot sledovaných parametrů, bylo provedeno dodatečné měření. 

Po nalezení koncentrace hořlavého prachu ve vzduchu, při které byly naměřené hodnoty 

maximálního výbuchového tlaku a brizance nejvyšší, bylo nutné přeměřit koncentrace 

nejméně dva stupně nad a dva stupně pod tímto rozhraním. Pro každý vzorek hořlavého 

prachu a pro všechny čtyři hodnoty rozviřovacího tlaku bylo tedy proměřeno minimálně 

pět různých koncentrací. Při měření byl použit rozviřovač v podobě trysky se zpětným 

odrazem. Doba zpoždění iniciace činila 200 ms. 

Při pohledu na získané výsledky měření lze konstatovat, že stanovený cíl této práce byl 

splněn. Laboratorními experimenty bylo zjištěno, že rozviřovací tlak má znatelný vliv na 

maximální výbuchové parametry hořlavých prachů. Nelze však jednoznačně říci, zda je 

zvyšuje nebo snižuje. Rozviřovací tlak totiž ovlivňuje homogenitu prachu a rozložení 

prachových částic v prachovém mraku v době iniciace. Proto může být dosahováno 

vyšších hodnot výbuchového tlaku a brizance při použití nižšího rozviřovacího tlaku. 

Rozviřovací tlak má také vliv na počáteční turbulenci, která se v rozvířeném vzorku prachu 

vyskytuje a může také ovlivňovat výbuchové parametry. Významnou roli sehrává také 

koncentrace hořlavého prachu ve vzduchu a jeho sypná hustota.  
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17.3 Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

1 bar = 100 000 Pa = 100 kPa 

aj. A jiné 

a.s. Akciová společnost 

cca cirka 

ČSN EN Česká národní norma Evropská norma 

hm. % Hmotnostní procento 

Kst Kubická konstanta 

mj. Mimo jiné 

např. Například 

Pa Pascal 

pmax Maximální výbuchový tlak 

resp. Respektive 

s r.o. S ručením omezeným 

tzv. Takzvaně 

VA-250 Výbuchový autokláv o objemu 250 litrů 

VVUÚ a. s. Vědeckovýzkumný uhelný ústav akciová společnost 

(dp/dt)max Rychlost nárůstu výbuchového tlaku 
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