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Anotace 

MACHÁČEK, Lukáš. Vliv zrnitosti prachu na minimální teploty vznícení prachu. Ostrava, 

2014. 64 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 Diplomová práce se zabývá tématem stanovení vlivu zrnitosti prachu na minimální 

teplotu vznícení prachu ve vrstvě a rovněž i stanovením vlivu zrnitosti na minimální teplotu 

vznícení rozvířeného prachu. Teoretická část se zabývá vybranými vlastnostmi prachu a jejich 

požárně technickými charakteristikami. Rovněž jsou zde uvedeny postupy pro měření 

a  metody, pomocí kterých jsem stanovil minimální teploty vznícení prachu. Stěžejním 

návodem pro měření k diplomové práci byla norma ČSN-EN-50281-2-1, podle níž jsem 

postupoval v praktické části. V praktické části jsem taktéž detailně popsal všechna zařízení, 

která jsem během měření používal. Výsledky měření jsem vyhodnotil a následně provedl 

jejich srovnání s odbornou literaturou.  
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  Diploma thesis deals with the topic of determining the influence of the dust granulity 

on the minimal temperature of explosion of dust in a layer and also with determining the 

influence of the dust granulity on the minimal temperature of dust clouds. The theoretical part 

deals with depicted characteristics of dust and its fire technnical properties. There are also 

procedures for measuring and methods by which I determined the minimal temperatures for 

explosion of dust included. The crucial guideline for diploma thesis was the ČSN-EN-50281-
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the deviced used for measuring in detail. I evaluated the results of my measuring and 

compared them with refference books.  
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Úvod 

V dnešní době se člověk málo zabývá otázkou, zda je v jakémkoliv průmyslovém 

provozu zabezpečení dostatečně prozkoumáno. Vliv zrnitosti na teplotu vznícení 

usazeného a  rozvířeného prachu a celá tato problematika s tím související, není doposud 

příliš řešena. Přes veškerou škálu možných technologických zařízení a moderních přístrojů 

je tato problematika stále aktuální a vývoj jde krok po kroku kupředu. Různá odvětví 

průmyslu jsou spjata s hořlavými prachy, které mohou způsobit nežádoucí vznícení. 

Minimální teplota tohoto vznícení je ovlivněna zejména velikostí částic, jež hrají 

u vybraných hořlavých prachů velkou roli. 

Cílem této diplomové práce je prakticky zjistit, zdali má opravdu velikost částic 

vliv na vznětlivost prachu v usazené vrstvě a rozvířeném stavu. Aby bylo možné výsledné 

hodnoty tohoto měření zjistit, muselo být použito přístrojů a postupů, které odpovídají 

normě ČSN-EN-50281-2-1. Tyto přístroje vlastní Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Prvním přístrojem pro měření 

usazené vrstvy prachu byla vyhřívaná deska, dosahující teploty alespoň 400°C. Tento 

přístroj se shoduje s výše uvedenou normou. Druhým zařízením byla modifikovaná verze 

přístroje z výše uvedené normy, a to pec, o konstantní teplotě, opatřena rozviřovacím 

systémem pro rozviřování prachu.  

Po modifikaci má zařízení upravený způsob rozviřování vzorku do daného prostoru 

pece. Vzorek je poté do prostoru pece přiváděn prostřednictvím dolního otvoru, což se 

lišilo vůči původnímu uspořádání, kdy byl vzorek rozviřován do pece prostřednictvím 

horního otvoru. Po této změně by měl existovat jistý předpoklad, že se bude prach 

vyskytovat v prostoru pece po delší dobu. Doba tepelného namáhání se tímto zvýšila, 

a proto hodnoty minimální teploty vznícení prachu jsou nižší, než při měření dané normy 

ČSN EN 50281-2-1. 

Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První z nich je část teoretická, kde se 

zabývám zejména pojmy a definicemi dané problematiky. Jsou zde uvedeny i požárně 

technické charakteristiky a postupy pro měření dle metody A a B normy ČSN EN 50281-2-

1. V druhé části, která je zejména praktická, jsem se již zaměřoval na popis měřených 

vzorků, použitých přístrojů pro měření a samotné vyhodnocení vlivu zrnitosti na minimální 
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teplotu vznícení. Měření probíhalo v prostorech laboratoře protivýbuchové prevence na 

Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě (fakulta bezpečnostního 

inženýrství). Přestože zdrojů pro srovnání není mnoho, pokusil jsem se porovnat výsledky 

s odbornou literaturou, která se tímto problémem zabývá.  
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Rešerše literatury 

 Při zpracovávání mé diplomové práce jsem využíval zejména literatury z učebních 

textů – Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Rovněž jsem čerpal 

z literatury zahraniční a z internetových zdrojů. Zpracování zahraniční literatury bylo 

obtížné v tom, že hlavní roli hrála klíčová slova, poněvadž doslovný překlad české odborné 

fráze by nemusel vyjadřovat mnou požadovanou frázi v jazyce překladu. Neméně 

důležitou roli měly poznámky a rady mých vyučujících, kteří se pohybují svým výkladem 

v této problematice. Použito bylo i mých znalostí, které jsem získal během měření na 

přístrojích, při zpracovávání praktické časti práce. Nejvýznamnější zdroje si dovoluji blíže 

zmínit.  

České publikace 

DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005, 188 s. ISBN 80-861-1121-0. 

Publikace, která je rozdělena na dvě části, popisuje pojmy jako výbuch, možnosti 

jeho vzniku, způsob vyjádření výbušných směsí apod. Cílem knihy je přiblížit 

problematiku čtenáři tak, aby si mohl uvědomit hrozící nebezpečí, a zejména to, jakých 

opatření je třeba dožadovat – tato problematika je obsažena v části první. Druhá část knihy 

shrnuje zabránění vzniku podmínek výbuchu a rovněž i případy, kdy to možné není. Jsou 

zde zmíněny i návrhy na opatření a to podle současných požadavků protivýbuchové 

ochrany. Těchto poznatků z knihy jsem využíval zejména v části teoretické, kdy jsem se 

o tento zdroj opíral nejvíce.  

DAMEC, J., FIONOK, R., HANUŠ, A. Protivýbuchová prevence (návody na cvičení). 

1. vydání, Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. ISBN 80-7078-191-2. 

Tato kniha se zabývá návody na cvičení protivýbuchové prevence. Nejprve se 

zabývá názvoslovím a bezpečnostními pokyny a poté nás seznamuje s jednotlivými návody 

pro měření a jejich využití v praxi. V poslední části se autoři zaměřili na přípravu vzorků 

a jejich popisem pro následné měření. V neposlední řadě pak popisuje jednotlivé měřící 

zařízení, ale taktéž i postup měření a způsob vyhodnocení jednotlivých zkoušek. 
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ČSN EN 50281.: Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem. Metody zkoušek 

část 2-1. Praha: Český normalizační institut. 1999. 

Jde o normu, která nám stanovuje, jak máme během zkoušky daných vzorků 

postupovat a čeho bychom se neměli dopustit, či naopak čeho se dopustit musíme. Zabývá 

se stanovením minimální teploty vznícení prachu. Popisuje předmět normy, rozsah její 

platnosti a definuje taktéž základní pojmy, které jsou následně v normě používány. Dále 

uvádí postup, jak máme postupovat při stanovování minimální teploty pomocí dvou metod 

– A, B, jež jsou níže rozepsány.  

Zahraniční publikace 

BARTON, J. Dust explosion prevention and protection: [a practical guide. Woburn, 

Mass.: Gulf Professional, c2002, xiv, 352 p. ISBN 07-506-7519-5. 

 Tato publikace je zaměřena na prevenci a ochranu výbuchu. Prvně se zabývá 

teoretickými poznatky a charakteristikou zapalitelnosti a hořlavostí plynů. Ve své druhé 

části se autor věnuje možnosti iniciace u jednotlivých příkladů iniciačních zdrojů. Taktéž 

se zde od autora dozvíme o protivýbuchové ochraně – zejména inertizaci, výbuchu ve 

spojených nádobách a rovněž o potlačení a odlehčení výbuchu.  

ECKHOFF, R. K. Dust explosions in the process industries. 3rd ed. Boston: Gulf 

Professional Pub., c2003, xxi, 719 p. ISBN 07-506-7602-7. 

 Publikace zabývající se poznatky prevence a ochrany při výbuchu prachu. V první 

části autor popisuje teoretické poznatky o výbušných prachových směsích. Další část je 

věnována výbuchům, jež proběhly v minulosti. Taktéž zde můžeme nalézt tabulky 

s hodnotami PTCH, obsahující rovněž hodnoty dolních mezí výbušnosti. Z této publikace 

jsem nejvíce čerpal jak teoretickou část, tak i výsledky pro porovnávání mých hodnot 

s hodnotami, jež jsou zde uvedeny. 
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1 Teorie prachů a jejich vznícení 

V této kapitole bych chtěl vysvětlit jednotlivé pojmy, které se budou vyskytovat v celé 

mé diplomové práci a popsat vlastnosti prachů a jejich nebezpečnost. 

1.1 Základní pojmy diplomové práce 

Prach: Jsou to malé tuhé částice, které se vyskytují v ovzduší. Prach se usazuje vlastní 

váhou nebo také zůstává delší dobu ve vznosu. Tvoří částice, které jsou menší než 

0,5 mm. [8] 

Disperzní soustava: Rozvířený prach v plynném mediu, obvykle se vzduchem. [4] 

Teplota vznícení: Nejnižší teplota prostředí, při které dojde k samovolnému zapálení 

směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje. [5] 

Minimální teplota vznícení vrstvy prachu: Minimální teplota horkého povrchu, při které 

dojde ke vznícení vrstvy prachu o stanovené tloušťce umístěné na tomto horkém 

povrchu. [3] 

Teplota žhnutí usazeného prachu: Je definována jako nejnižší teplota prostředí, při které 

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

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

případné prachovzduchové směsi. [10] 

Minimální teplota vznícení rozvířeného prachu: Nejnižší teplota horké vnitřní strany 

pece, při které dojde ke vznícení rozvířeného prachu ve vzduchu uvnitř této pece. [1] 

Výbušná atmosféra hořlavých prachů: Směs hořlavých prachů a vzduchu, ve které se po 

iniciaci rozšíří hoření do celé nespálené směsi. [3] 

Zrnitost prachu: Udává velikost jednotlivých částic (zrn) prachu a jeho zastoupení 

v hmotnostních procentech. [4] 
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1.2 Vlastnosti prachu 

1.2.1 Hoření prachu 

Prach je tvořen částicemi pevné látky, menší než 0,5 mm, avšak některé netypické 

vzorky se mohou chovat jako prach, i když mají větší velikost. Tento hořlavý prach je 

schopen oxidační reakce, kterou doprovází vývin tepelné a světelné energie. Tuto reakci 

doprovází jedna zásadní změna a to změna původní hmoty. Výše zmíněný prach může 

vznikat rovněž z hmoty, která obsahuje více než 10 hmot. % látky schopné oxidace. 

Existují dva stavy prachu. Prvním z nich je prach usazený, tzv. aerogel, dále pak 

rozvířený prach, kterému se říká aerosol. Co se týče samotného prachu, ten může kdykoliv 

přejít z jednoho stavu do stavu druhého. Prach, který je usazený, je možné rozvířit, 

například vibracemi, proudem vzduchu či otřesy. V opačném případě rozvířený prach 

můžeme převést do usazeného stavu pomocí sedimentace.  Výše zmíněný usazený hořlavý 

prach může podle druhu látky hořet plamenem (bavlna, plastické hmoty), dále pak může 

žhnout (dřevěné uhlí), ale rovněž může i doutnat, což je případ tepelného rozkladu, jenž 

vytváří pyrolyzní produkty v malém množství, díky kterému nelze dosáhnout koncentrace 

potřebné k plamennému hoření. Hoření se šíří odlišnou rychlostí.  

Hořlavý prach, který se nachází v rozvířeném stavu, je schopný prudce oxidačně 

reagovat. To se následně projevuje výbuchem a za určitých podmínek tento děj přechází až 

k detonaci. Co se týče nebezpečnosti požárů hořlavých prachů, ty můžeme očekávat tam, 

kde se prach usazuje ve vrstvě schopné šířit požár. Tato vrstva, která je nebezpečná, je již 

od 1 mm. Nutné je, abychom si uvědomili, že každý požár, který je způsobený hořlavým 

prachem, může kdykoli přejít ve výbuch. A naopak, kdy výbuch může přejít v hoření 

zbytku nezreagovaného prachu. Není podmínkou, že po výbuchu bezprostředně dojde 

k požáru, a to v případě, že je výbuchem spotřebován vzdušný kyslík.[3] 

 

1.2.2 Výbuch prachu 

Jde o pevný materiál, který může hořet ve vzduchu určitou rychlostí. Tato rychlost 

se zvyšuje s rostoucím stupněm dělení materiálu. Obrázek 1a/ ilustruje, jak hoří kmen 

dřeva po zapálení pomalu a jak následně uvolňuje jeho teplo po dlouhou dobu. Pokud je 

kmen naštípaný na malé kousky, zvyšuje se rychlost spalování, protože kontaktní plocha 
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mezi dřevem a vzduchem se zvýšila. Toto je znázorněno na obrázku. 1b/. Také zapalování 

je nyní snazší. Pokračujeme – li v rozdělování až do úrovně malých částic o velikosti 

řádově 0,1 mm nebo menších a částice jsou rozptýleny v dostatečně velkém objemu 

vzduchu, aby měla každá dostatečný prostor pro neomezené spalování, tak je rychlost 

spalování velmi velká a energie potřebná pro zapálení velmi malá. Takový hořící oblak 

prachu je výbuch, jak znázorňuje obrázek 1c/. [6] 

 

Obrázek 1 závislost rychlosti spalování na stupni dělení materiálu [6] 

Exploze prachu obvykle vznikají z rychlého uvolňování tepla v důsledku chemické 

reakce  

Palivo + kyslík = oxidy + teplo 

Existují případy, jako jsou reakce kovových prášků, které reaguji exotermicky 

s dusíkem nebo oxidem uhličitým, ale nejčastěji je to proces oxidace kyslíkem, tento 

zmíněný proces je schopen generovat teplo při výbuchu prachu. Toto znamená, že pouze 

materiály, které již nejsou stabilní oxidy, mohou vést k výbuchu prachu. Toto vylučuje 

látky, jako jsou křemičitany, sírany, dusičnany, uhličitany a fosfáty. Proto prachová 

mračna z portlandského cementu, písku, vápence apod. nemohou vytvářet prachové 

exploze. Mezi materiály, které naopak mohou způsobit prachové exploze, patří:  

 Přírodní organické materiály (obilí, len, cukr, apod.). 

 Syntetické organické materiály (plasty, organické pigmenty, pesticidy, atd.). 

 Uhlí a rašeliny. 

 Kovy (hliník, hořčík, zinek, železo, atd.). [6] 
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1.2.3 Vliv vlhkosti 

Vlhkost v prachu snižuje citlivost k vznícení a výbuchu mračna prachu. Na obrázku 

2 je znázorněn graf, který ilustruje vliv prašné vlhkosti na minimální iniciační energii. 

Z grafu vidíme, že vliv je celkem značný. Vliv vlhkosti prachu na minimální teplotu 

vznícení rozvířeného prachu se značí jako méně výrazný. Například, van Laar a Zeeuwen 

(1985) uvádí, že mouka z 14 % vlhkostí měla minimální teplotu vznícení 470°C, zatímco 

suchá mouka měla 440°C. U škrobu byly hodnoty 400°C pro suchý prášek a 460°C pro 

13 % vlhkost. [6] 

Z obrázku 2 je jasně patrné, že čím větší vlhkost, tím je minimální iniciační energie 

větší. Při vlhkosti prachu větší než 20%, je již prach prakticky nevýbušný. Avšak nesmíme 

zapomenout, že vlhkost je relativní, dané vzorky můžou naopak vyschnout a stanou se 

proto opět nebezpečné [1] 

 

Obrázek 2 Graf vlivu vlhkosti na dolní mez výbušnosti prachů [3] 

1.2.4 Vliv velikosti částic 

Jemnější částice mají větší měrnou plochu povrchu, a proto je větší 

pravděpodobnost, že menší částice prachu budou více výbušné. Když se prach skládá 

z řady různých velikostí částic v rozmezí od jemné až po hrubé částice, pak budou hrát 

velmi významnou roli v zapalování a šíření výbuchu v daném systému. [2] 

Podle [3], s klesajícím měrným povrchem prachových částic, tedy s rostoucí 

velikostí jednotlivých zrnek prachu se snižují maximální výbuchové parametry. Když je 
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velikost částic větší než 0,4 mm, většina prachů již nejde iniciovat. Jestliže se přidá 5 - 

10% jemnějších částic o velikosti zrn cca 0,04 mm, je daná směs opět výbušná. Je velmi 

důležité mít na paměti, že také při manipulaci a přemisťování hrubého prachu, který je 

v danou chvíli bezpečný, může vlivem otěru dojit k rozmělnění hrubších částic na jemné 

a tím pádem je prach opět nebezpečný. 

Obrázek 3 znázorňuje vztah mezi velikostí částic a specifickým povrchem. Po 

rozdělení původní krychle vlevo do osmi kostek polovičního rozměru se celková plocha 

zvýšila. Efektivní velikost částic je tedy větší a efektivní specifický povrch menší než 

v případě, že by byly primární částice zcela rozptýlené. [6] 

 

Obrázek 3 znázornění závislosti velikosti částic na měrném povrchu [6] 

1.3 Požárně technické charakteristiky 

U plynů a par hořlavých kapalin lze, co se týče požárně technických parametrů, 

vycházet z tabulkových hodnot, které jsou uvedeny v bezpečnostních listech látky. Pokud 

se jedná o čistou definovanou látku, ta by měla mít vždy stejné vlastnosti, pokud se jedná 

o směs látek nebo o prach, je vždy nutné provést měření daného prachu, jelikož hodnoty 

požárně technických parametrů mohou být ovlivněny materiálem, měrným povrchem 

(velikosti částic) vlhkostí atd. Také v odborné literatuře jsou uvedeny jen intervaly, kterých 

tyto hodnoty nabývají. Intervaly jsou značně rozsáhlé, a proto nejlepší možností zjištění 

charakteristiky látky je odebrat tuto látku přímo z provozu a nechat otestovat příslušnou 

akreditovanou výzkumnou institucí, jelikož charakter těchto látek závisí vždy na 

konkrétním provozu a konkrétní technologii. [10] 
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1.3.1 Meze výbušnosti 

Jedná se o interval mezi spodní a horní mezí výbušnosti, který stanoví v jakých 

koncentracích je vzorek dané látky výbušný. Nejvíce zastoupeny jsou meze výbušnosti od 

30 do 600 g/m
3
. [11] 

 Dolní mez výbušnosti – Znázorňuje minimální koncentraci v g/m
3
, při které daná 

směs tvoří se vzduchem výbušnou atmosféru. Je-li koncentrace nižší, není možno 

prachovzduchovou směs iniciovat, a to ani při sebevětším iniciačním zdroji, 

z důvodu nedostatku látky k vytvoření výbušné atmosféry. 

 Horní mez výbušnosti – Znázorňuje koncentraci v g/m
3
, při které daná směs 

netvoří se vzduchem výbušnou atmosféru. Hlavní důvod je nedostatek kyslíku, 

proti výbušné látce. Je-li koncentrace vyšší, není v prachovzduchové směsi dostatek 

vzduchu (kyslíku) ani při sebevětším iniciačním zdroji.  

U prachů se v praxi horní mez nestanovuje, a to z důvodu, že je příliš vysoká 

a v praxi se jen málo kdy vyskytuje. Na druhou stranu provoz nad horní mezí 

výbušnosti prachu nelze nikdy považovat za bezpečný, protože prach může 

vytvářet místní koncentrace a koncentrace se mohou měnit sedimentací [11] 

 

1.3.2 Minimální iniciační energie 

Minimální iniciační energie značená jako Emin udává nejmenší energii kapacitní 

jiskry. Tato jiskra zapálí i nejsnadněji iniciovatelnou směs hořlavé látky, jako je prach, 

pára, plyn a to ve směsi, která obsahuje oxidační prostředek. Co se týče prachů, pro ty jsou 

stanoveny celé řady koncentrací prachu ve vzduchu. Zdali se zvyšuje iniciační energie, 

rozlišuje se rozsah výbušnosti. V tomto případě se zejména posouvá horní mez k těm 

nejvyšším teplotám. Znalost hodnot výše zmíněné veličiny, je stěžejní pro posuzování 

potencionálního nebezpečí iniciace hořlavých plynných směsí pomocí elektrostatických 

a indukovaných výbojů. Hodnota Emin je taktéž podklad pro zatřídění látky do dané třídy 

jiskrové citlivosti podle normy ČSN 33 2030, jak je vidět v tabulce 1. [10] 
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Tabulka 1 třídy jiskrové citlivosti [10] 

Třída citlivosti Emin [mJ] Příklady látek Emin 

1 do 0,025 vodík (0,011) 

2 od 0,25 do 0,2 ethen (0,07) 

3 od 0,2 do 4,0 metan (0,28) 

4 od 4,0 do 20 prachy a disperze 4-20 

5 větší než 20 prachy a disperze 20 a více 

 

1.3.3 Maximální výbuchový tlak 

Nejvyšší hodnota tlaku je maximálním výbuchovým tlakem. Toho dosáhne 

zažehnutá směs při výbuchu. Hodnoty výbuchového tlaku, jež jsou běžné, se pohybují 

v rozmezí od 3 do 10 barů. Výjimečně to může být 12 barů. Tlak, který značíme jako 

výbuchový, závisí na objemu výbušné atmosféry a její koncentraci. Nejvyššího 

výbuchového tlaku může dosáhnout látka, která má optimální koncentraci a na její 

zažehnutí je potřeba minimální energie. Co se týče maxima výbuchového tlaku, záleží na 

vlivu konstitučních vlastností zařízení. Zda je zařízení konstruováno tak, že je 

konstruováno jako odolné výbuchovému tlaku, jako lze vidět u mlýnů v uhelných 

elektrárnách, není zapotřebí dostatečného chránění, ale musíme brát v úvahu riziko 

přenosu výbuchu. [12] 

 

1.3.4 Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

Tato maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku udává zvyšování rychlosti 

narůstajícího tlaku v začátku výbuchové fáze (zapisuje se jako (dp/dt)max). Tato definice lze 

zjednodušeně popsat, jako rychlost nárůstu tlaku při výbuchu. Kubická konstanta (KST) je 

vztažena ke konkrétnímu objemu a udává jak moc strmá výbuchová křivka je. Proto čím 

vyšší je hodnota KST, tím je prach nebezpečnější z toho důvodu, že výbuch dosahuje 

vyššího maximálního výbuchového tlaku, tím pádem probíhá razantněji a rychleji. [11] 

Veličina (dp/dt)max je velmi závislá na koncentraci a na objemu, a proto je konstanta 

KST vztažena na konstantní podmínky, a to v objemu 1 m
3
. Ve vztahu (1) je popsáno, že 

s rostoucí velikostí nádoby klesá rychlost narůstání výbuchového tlaku. [12] 
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(
  

  
)
   

  
 

                (1) 

(dp/dt)max  maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku [MPa·s
-1

] nebo [bar·s
-1

] 

V  objem nádoby [m
3
] 

KST  kubická konstanta [Mpa·m·s
-1

] nebo [bar·m s
-1

]    [3] 

Podle kubické konstanty můžeme jednotlivé hořlavé prachy rozdělit do tříd 

výbušnosti, jak je vidět v tabulce 2, kde jsou u každé třídy vyjmenovány dva příklady 

prachů. [3] 

Tabulka 2 rozdělení hořlavých prachů [3] 

Třída KST [Mpa·m·s
-1

] 
Příklady 

Prach pmax KST 

St 1 0 – 20 
PVC 

PE 

8,5 

8,8 

9,8 

13,1 

St 2 20 – 30 
celulóza 

dřevo 

9,8 

10,5 

22,9 

23,8 

St 3 nad 30 
pigment 

hliník 

10,7 

12,5 

34,4 

200,0 

 

Konstanta KST může být považována za technicko-bezpečnostní parametr, jen 

v případě, když jsou splněny určité podmínky. Kubický zákon je platný 

u prachovzduchových směsí v nádobách od objemu nad 40 litrů. 

 koncentrace výbušné směsi musí být optimální 

 tvar nádoby musí být shodný 

 musí být stejný stupeň turbulence 

 iniciační energie a druh zdroje musí byt totožné     [3] 

 

1.3.5 Limitní obsah kyslíku 

Určuje maximální procentuální zastoupení kyslíku v prachovzduchové směsi (%obj), 

při kterém je daná směs za normálních podmínek nevýbušná, a to ani při optimální 
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koncentraci směsi, ani při velmi silném zdroji iniciace. Nad touto hranicí je směs již 

výbušná. Ve vzduchu je normální zastoupení kyslíku do 21%obj, avšak u většiny prachů 

organického původu stačí 10%obj kyslíku k iniciaci, v ojedinělých případech i pouhých 

7%obj kyslíku. Limitní obsah kyslíku se při zvyšující se teplotě snižuje. 

Tento parametr je v praxi využívá při sušení fosilních paliv (uhlí, rašelina, biomasa) 

v elektrárnách a teplárnách. V těchto provozech jsou paliva sušená v pecích s horkými 

spalinami, které mají teplotu nad teplotou vznícení daného paliva, avšak obsah kyslíku 

v této sušárně je tak malý, že i když je stále přítomen zdroj iniciace, a také prach, 

atmosféra je nevýbušná. [11,12] 

 

1.3.6 Teplota vznícení rozvířeného prachu 

Je definována jako minimální teplota horkého povrchu, který dokáže iniciovat 

rozvířený prach bez přítomnosti iniciačního zdroje. Teplota vznícení je důležitá v praxi pro 

určení maximálně možné teploty prostředí různých elektrických zařízení. Takto teplé 

zařízení by mohly iniciovat prachovzduchovou směs uvnitř technologie. Teplota vznícení 

platná pro většinu prachu se pohybuje v mezích 350 – 700°C, ve výjimečných případech 

může být tato teplota nižší než 300°C. [12] 

 

1.3.7 Teplota vzplanutí, vznícení a žhnutí usazeného prachu 

Teplota vzplanutí usazeného prachu je určena jako nejnižší možná teplota horkého 

povrchu, při které dojde k zapálení směsi plynných produktů rozkladu pomocí vnějšího 

zápalného zdroje.  

Teplota vznícení usazené prachové vrstvy je nejnižší teplota horkého povrchu, pří 

které dojde k zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez pomoci vnějšího zdroje 

zapálení. V praxi se tato teplota využívá pro posouzení možnosti vznícení prachové vrstvy 

od horkých povrchů strojů a technologických zařízení. V některých případech se tato 

teplota používá pro určení teplotní třídy pro nevýbušná elektrická zařízení. 

Teplota žhnutí usazené vrstvy prachu je určena jako nejnižší teplota horkého 

povrchu, při které dochází ke vzniku trvalého žhnutí prachu. Při této teplotě dochází ke 



- 14 - 

 

vzniku zdroje iniciace případné prachovzduchové směsí. Teplota žhnutí většiny prachů se 

pohybuje v  rozmezí 150 – 600°C. [10] 

 

1.3.8 Teplota samovznícení 

Jedná se svým způsobem o proces, kdy látka začne žhnout sama od sebe působením 

mikroorganismů. Prach se od žhnutí může sám vznítit. Tento efekt se může pozorovat 

hlavně u organických prachů, v praxi nejčastěji u uhlí a obilovin. Podmínky samovznícení 

mohou vzniknout až za určitých předpokladů a podmínek (vlhkost, zrnitost, přístup 

vzduchu, zhutnění). U některých druhů uhlí může nastat toto samovznícení již pří teplotě 

50°C, a proto je třeba dbát na správné skladování a chlazení. [12] 
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2 Metody měření minimální teploty vznícení prachů 

V této kapitole budou vypsány postupy přípravy vzorků a jednotlivé normativní 

postupy měřících pokusů na stanovení minimální teploty vznícení. Pro stanovení 

minimální teploty vznícení se používají dvě zkoušky a to stanovení minimální teploty 

vznícení v usazené vrstvě prachu a v rozvířeném stavu. 

2.1 Příprava vzorků k měření 

Jednotlivé vzorky, které jsou určeny pro zkoumání technicko–bezpečnostních 

parametrů, je nutno před samotným měřením upravit. Tyto úpravy se týkají zejména 

složení a velikosti částic vzorků. Složení musí byt reprezentativní a stejné a velikost částic 

musí být vhodná k danému měření. Těchto předpokladů se dá dosáhnout sušením vzorku, 

homogenizací, drcením, mletím a tříděním. [4] 

2.1.1 Druhy vzorků 

Hrubý vzorek: Jedná se o vzorek, který byl dodán, ale nebyl nikterak upraven. Vlastnosti 

prachu jsou charakteristické podle dodání. Zadavatel odpovídá za správnost jeho odběru. 

Laboratorní vzorek: Tento vzorek je již mletý nebo roztříděný. Jeho homogenizace 

souvisí s přípravou pro jednotlivá měření na přístrojích. Musí být uvedeno, jakým 

způsobem se daný vzorek připravoval. [4] 

 Granulometrický stav P: Je to vzorek, z kterého je odstraněno zřejmých 

cizorodých částic (např. kameny, šrouby, kousky papíru atd.). Jestliže je nutné 

zmenšit hmotnost vzorku, je možno toho dosáhnout pomocí kvartace. Všechen 

prach se nasype na kuželovitou hromadu, která se stlačí do kruhového tvaru. Tento 

kruh se rozdělí na čtyři stejné části a dvě protilehlé vyloučíme. Toto vyloučení je 

možno opakovat vícekrát pokud je potřeba. Granulometrickým složením je blízký 

stavu A nebo také B. [4] 

 Granulometrický stav A: Příprava tohoto stavu je ze stavu typu P, a to tak, že se 

proseje přes síto, které má velikost ok 0,63 mm. [5] 
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 Granulometrický stav B: Jedná se o standartní typ laboratorního vzorku, který 

vzniká mletím a tříděním vzorku stavu A nebo P. Tento stav musí obsahovat zrna 

menší než 0,063 mm a to z 90%. Vzorek se musí předsoušet, neumožňuje-li jeho 

vlhkost efektivní rozvíření. [4] 

 Granulometrický stav C: Jedná se o nejjemnější vzorek, který vzniká mletím 

nebo tříděním vzorků stavu P nebo A v případě, když není možné získat dostatečné 

množství vzorku typu B. [5] 

 

2.1.2 Homogenizace vzorků 

Jedná se o činnost, která zajistí, že bude zkoumaný vzorek ve všech částech 

stejnorodý. Homogenizovat se musí všechny stavy i typy vzorků, protože při každé 

činnosti, manipulaci, mletí nebo třídění vzorku je možnost, že dojde k rozdělení 

jednotlivých zrnitostí vzorku. A proto je při každé granulometrické změně nutné provádět 

homogenizaci. 

Homogenizace je možno udělat: 

 V uzavřeném prostoru míchacím přístrojem. 

 Ve válcové nádobě, která je maximálně z poloviny naplněna, převalováním. 

 Přesypováním pomocí lopatky. 

 Třepáním v uzavřené nádobě (je možno jen pro menší hmotnosti). 

 

Mletí vzorku: Mletí je nutno provádět z důvodu, že některé vzorky se nacházejí v provozu 

v hrubozrnném stavu, avšak vlivem otěru v technologii vznikají jemné podíly částic. Jako 

hlavní účel, proč se mletí provádí, je získání jemnějších podílů prachu. Způsob jakým je 

mletí prováděno a typ mlýnu je uveden v protokolu zkoušky. 

Třídění vzorku: Je důležité u vzorků, které nelze vůbec nebo nedostatečným způsobem 

mlít na dostupných mlýnech jako např. termoplasty, pryž atd. [5] 
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2.2 Stanovení sypné hmotnosti dle ČSN EN 725 – 8 

Podstata zkoušky: Podstatou je stanovení hmotnosti známého objemu prášku, který volně 

nasypeme do nehybné nádobky a poté provedeme následné setřesení za daných podmínek. 

Sypnou hmotnost po setřesení zjistíme tak, že hmotnost vzorku vydělíme s objemem 

nádobky. 

Zkušební zařízení 

Válcová nádobka: Z nerezavějící oceli o objemu cca 100 cm
3
 s poměrem průměru k výšce 

v rozmezí 0,9 – 1,1. Co se týče přesného objemu nádobky, ten musí být změřen s přesností 

na 0,2 cm
3
. 

Síto: Jeho velikost je o velikosti oka, tedy 710 µm podle ISO 565 a o průměru 80 mm. 

Váhy: Jde o zařízení s přesností na 0,01 g. 

Miska: Miska slouží k zachycení prášku během plnění nádobky. 

Vhodné zařízení: Patří zde zařízení, jež umožňuje rovnoměrný tok a plnění válcové 

nádobky práškem, bez výjimky upevňovacího systému pro síto s kuželem ve spodní části, 

umožňující sítu a zároveň výstupnému kuželi nastavení, které lze změnit na požadovanou 

výšku nad horní úrovní nádobky a rovněž systém regulace vibrace síta. 

Kroužek: Má výšku 50 mm a může být upevněn na horní části válcové nádobky, která je 

z nerezavějící oceli. Jde o zvýšení její výšky (nádobky). 

Setřásací systém: Umožňuje lehké poklepávání na nádobku a následně i na její kroužek. 

Co se týče zdvihu, ten musí být 20 mm a jeho frekvence poklepů alespoň 50 poklepů za 

minutu. [9] 

Zkušební postup  

Příprava vzorku: V případě, že před měřením došlo k jakémukoliv zpracování vzorku, 

například k sušení, vše musí být zaznamenáno v protokolu o zkoušce.  

Měření: Prvním krokem je vážení válcové nádobky. Poté se umístí kroužek na horní část 

válcové nádobky. Ta se s kroužkem umístí na misku tak, aby podélná osa byla totožná 
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s osou výtokového kužele, avšak dno síta je zároveň 190 mm nad horním okrajem výše 

zmíněné nádobky. Síto se následně naplní požadovaným vzorkem. Zda je nutné zapnutí 

vibračního systému, tak se spustí a poté reguluje plynulý tok prášku. Je nutné, aby se 

válcová nádobka s kroužkem zaplnila v rozmezí 40 s až 60 s. Když dojde k vytvoření 

kužele a zaplnění práškem nad horní hranu kroužku, začne přepadávat a plnění nádobky se 

ukončí. Poté umístíme válcovou nádobku s kroužkem naplněnou práškem na poklepové 

zařízení. To se následně zapne a jeho frekvence je 50 poklepů za minutu po dobu 180 s. 

Válcová nádobka s kroužkem je bez vibrací odebrána se setřásacího zařízení. Opatrně 

odebereme kroužek z válcové nádobky. Následným jemným tahem hrany pravítka přes 

horní hranu válcové nádobky odstraníme přebytek prášku bez působení vibrací. Jako 

poslední krok zvážíme nádobku včetně jejího obsahu. [9] 

Vyjádření výsledků 

Sypná hmotnost po setřesení       je dána vztahem 2:  

      
     

 
     (2) 

kde: m0 je hmotnost prázdné válcové nádobky; v gramech 

 m1 je hmotnost válcové nádobky naplněné práškem po setřesení; v gramech 

 V je objem válcové nádobky v kubických centimetrech 

Vypočítává se sypná hmotnost v gramech na kubický centimetr a přepočítává se na 

kilogramy na kubický metr, s přesností na 5 kg/m
3
. [9] 

 

2.3 Stanovení minimálních teplot vznícení prachu dle ČSN EN 

50281 – 2 – 1 

2.3.1 Metoda A: Vrstva prachu na vyhřívaném povrchu o konstantní 

teplotě 

Příprava vzorku prachu: Prvotní musí být homogenita vzorku, aby reprezentoval 

zkoumaný prach. Vzorek, jenž má být zkoušen, by měl projít sítem z kovových drátů nebo 

zkušebním sítem z perforovaného plechu se čtvercovými otvory se jmenovitým rozměrem 

otvorů 200 mikrometrů. Zda je potřeba zkoušet hrubší prach, který získáme propadem přes 
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zkušební síto se jmenovitými rozměry do 500 mikrometrů, musí být tato skutečnost 

bezprostředně uvedena v protokolu o zkoušce. Píšeme tam i všechny viditelné změny ve 

vlastnostech, které pozorujeme při přípravě vzorku. 

Zkušební zařízení: Toto zařízení je schematicky znázorněno na obrázku (viz. příloha 

č. 1). Co se týče dalších důležitých podrobností, ty taktéž budou uvedeny v následujících 

kapitolách. 

Vyhřívaný povrch: Tento povrch se skládá z kruhové kovové desky, jež je alespoň 20 

mm tlustá a tvoří pracovní plochu o průměru alespoň 200 mm. Tato deska musí být 

vyhřívána elektricky a její teplota musí být regulována přístrojem, který má snímací člen 

zvaný termočlánek. Ten je místěn v blízkosti středu, jež má spoj umístěný 1 mm ± 0,5mm 

od horního povrchu desky. Zmíněný termočlánek by měl mít zajištěný dobrý tepelný spoj 

s deskou.  

V blízkosti termočlánku, který slouží k regulaci teploty, by měl být umístěn obdobný 

termočlánek, připojený k záznamovému zařízení zaznamenávající teploty povrchu, které se 

objevují během zkoušky. Pro vyhřívaný povrch je důležité splnění těchto podmínek:  

a) umožnění dosažení maximální teploty vyhřívaného povrchu na 400° C 

b) tato teplota musí být konstantní v rozmezí ±5 K po celou dobu zkoušky 

c) když dojde k dosažení okamžiku ustáleného stavu vyhřívaného povrchu, 

rozložení teplot musí být rovnoměrné s odchylkou ± 5 K. Tato rovnoměrnost 

rozložení teplot je ověřována měřením ve dvou na sebe kolmých osách, a to přes 

celý průměr desky. Tokový požadavek lze splnit pro jmenovité teploty povrchu 

200° C a 350° C.  

d) regulace teploty by měla být taková, aby se při umísťování prachu na povrch 

nezměnila zanedbávaná teplota povrchu a to o více než ± 5 K a aby se do 5 minut 

po umístění vrstvy prachu teplota ustálila v rozmezí ± 2 K od hodnoty původní.  

e) zařízení, která měří regulaci a teplotu musí být kalibrována a rovněž by měla mít 

mezní chybu s rozsahem ± 3 K. [8] 

Termočlánek ve vrstvě prachu: Nad vyhřívaným povrchem musí být rovnoměrně napnut 

jemný termočlánek, který má průměr 0,2 - 0,25 mm a je vyroben z chromelu či alumelu, 

případně z jiného vhodného materiálu a to ve výšce 2 mm až 3 mm nad povrchem a jeho 
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spoj je nad středem desky. Tento zmíněný termočlánek by měl být zároveň připojen 

k záznamovému zařízení z důvodu stanovení chování vrstvy prachu během zkoušek. 

Měření teplot: Měření teplot je prováděno pomocí termočlánku a to buďto relativně 

k referenčnímu spoji, nebo s automatickou kompenzací studeného konce. V obou 

případech je nutné, aby kalibrace vyhovovala požadavkům podle (vyhřívaný povrch e). 

Měření okolní teploty: Pokud se zaměříme na okolní teplotu, ta by měla být měřena 

teploměrem, jenž je umístněný do 1 m od vyhřívaného povrchu, přičemž by měl být 

zastíněn před teplem přenášeným vedením a rovněž před vyzařováním z povrchu. Okolní 

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

Vrstvy prachu: Tyto vrstvy prachu jsou vytvářeny vyplněním dutiny vytvořené kovovým 

kruhem, který odpovídá výšce a zároveň je umístěn na vyhřívaném povrchu. V další řadě 

je nutné, aby byl tento kruh srovnán s vrstvou horního okraje kruhu. Vnitřní průměr kruhu 

je 100 mm a jeho protilehlé strany obsahují zářezy pro umístění zkušebního termočlánku. 

Je nutné, aby kruh byl během zkoušky ponechán na svém původním místě.  

Vytváření vrstvy prachu: Tuto vrstvu je nezbytné vytvářet bez nadbytečného stlačování. 

Prach proto do kruhu vkládáme špachtlí a následně jej rozmisťujeme pohybem špachtle do 

stran a to tak dlouho, dokud není kruh přeplněn. Vrstvu pak srovnáme přetažením rovné 

hrany přes samotný vrch kruhu. Pokud nám cokoli přebývá, je nutné, abychom to smetli 

pryč. Důležité je, aby byla vytvořena vrstva pro každý typ prachu dle výše popsaného 

způsobu. [8] 

Postup  

Obecné shrnutí: Vznícení vrstvy prachu je závislé na různých okolnostech. Záleží na 

teplotě, dále na rovnováze mezi rychlostí vytvářením tepla ve vrstvě a rovněž na rychlosti 

předávání tepla do okolí.  

Za vznícení se považuje případ: Jsou-li viditelné plameny nebo žhnutí, nebo je naměřena 

teplota 450°C, nebo je naměřeno oteplení o 250°C vyšší než je teplota vyhřívané desky. 

Teplota vznícení daného materiálu, jež se rozhodneme zkoumat, závisí zejména na tloušťce 

vrstvy.  
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Některé materiály však vykazují více než jeden stupeň samovolného ohřívání, a proto je 

nutno zkoušku prodloužit. Co se týče organických prachů, zde hoření probíhá ve formě 

uhelnatění a následným vznikem dýmu, či žhnutí. Následkem jsou zbytky popela. Vrstvy 

složené z určitých dělených kovů se projevují vznícením s rychlým vznikem vysoce 

žhnoucího, dýmícího spalování, které vrstvou proniká obzvláště rychle.  

Metoda: Zařízení je umístěno do prostoru bez proudění vzduchu. Tyto prostory by 

v každém případě měly být schopny odvádět dým a kouř. Teplotu vyhřívaného povrchu 

nastavíme na požadovanou hodnotu. Do středu se následně umístí kovový kruh a do dvou 

minut se naplní prachem, jenž má být zkoušen. Poté prach zarovnáme. Po těchto krocích 

může být spuštěn záznam pro měření teploty vrstvy prachu. Zkouška se provádí tak 

dlouho, dokud nedojde k ověření, zda došlo ke vznícení vrstvy a to na základě vizuálního 

pozorování, či podle záznamu teploty termočlánku, ba dokonce pokud došlo 

k samovolnému ohřívání bez vznícení s následným ochlazením vrstvy.  

Jestliže po půl hodině nepozorujeme žádné samovolné ohřívání, zkouška se ukončí 

a opakujeme ji při vyšší teplotě. Zkoušky opakujeme tak dlouho, dokud nenalezneme 

patřičnou teplotu. 

Výsledky: Zkoušku provádíme s novými vrstvami prachu tak dlouho, dokud nenalezneme 

stanovenou minimální teplotu vznícení. Tato teplota je ta, která je nejnižší a při které došlo 

ke vznícení nebo je pozorováno žhnutí. Danou teplotu zaokrouhlujeme na nejbližší celý 

násobek 10°C, který ještě snížíme o 10K. 

Maximální teplota, kdy nedojde ke vznícení, musí být potvrzena třemi dalšími měřeními. 

Za účelem této normy se zkouška zastaví v případě, že nedojde ke vznícení při teplotě nižší 

než 400°C. Tato podmínka musí byt zaznamenána ve výsledku zkoušky. Pokud se vrstva 

prachu nevznítí při teplotě menší než 400°C, doba zkoušky se zaznamená jako maximální. 

Doba pro vznícení nebo doba k dosažení maximální teploty se začíná měřit až za 5 minut 

po umístění vrstvy prachu na vyhřívaný povrch. [8] 

Kritéria pro přijetí zkoušky: Výsledky, kterých dosáhneme během různých dnů 

a výsledky, jež získáme v různých laboratořích, považujeme za nevyhovující a to 

v případě, že dávají teplotu vznícení s rozdíly většími než 10 K pro každý případ.  



- 22 - 

 

Platnost těchto výsledků je v některých případech nízká z důvodů spojených s fyzikálními 

vlastnostmi prachu a chováním prachových vrstev při zkouškách.  

Záznam výsledků: Zmíněný záznam provedeme na protokol, který musí obsahovat název, 

zdroj a popis zkoušeného prachu. Dále pak datum, identifikaci zkoušky, okolní teplotu 

a hustotu materiálu při daných zkouškách. Vše je nutno provádět podle norem a taktéž tyto 

normy musíme vždy v protokolu uvádět. Protokol o zkoušce musí obsahovat tabulku 

s výslednými hodnotami měření, jak je uvedeno v tabulce 3. [8] 

Tabulka 3 příklad uvádění výsledku minimální teploty vznícení prachové vrstvy [8] 

Tloušťka 

vrstvy 

[mm] 

Teplota 

povrchu 

[°C] 

Výsledek 

zkoušky 

 

Doba pro vznícení nebo dosažení nejvyšší 

teploty bez vznícení bez vznícení [min] 

5 

180 

170 

160 

160 

160 

150 

vznícení 

vznícení 

bez vznícení 

bez vznícení 

bez vznícení 

bez vznícení 

16 

36 

40 

38 

42 

62 

 

2.3.2 Metoda B: Rozvířený prach v peci o konstantní teplotě  

Příprava vzorku prachu: Vzorek musí být homogenní a musí reprezentovat daný prach. 

Musí projít sítem, vyrobených z kovových drátů nebo síty zkušebními, z tzv. 

perforovaného plechu se čtvercovými otvory.  

Zkušební zařízení: Křemičitá trubice pece, která je vyhřívána je ve svislé poloze a na 

svém dolním konci má otvor do atmosféry. Na jejím horním konci je připevněna 

ke skleněnému adaptéru u zásobníku prachu. Prach je následně rozprašován do pece 

pomocí otevření solenoidového ventilu, uvolňujícího stlačený vzduch z nádrže. Pec je na 

stojanu upevněna takovým způsobem, že snadno pozorujeme spodní konec trubice pece. 

Pod zmíněnou trubici je uloženo zrcadlo, k pozorování vnitřního prostoru trubice pece. 

Nákresy jednotlivých částí se nacházejí v příloze č. 2. [8] 
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Postup 

Umístění: Umístění zařízení je v krytu bez proudění vzduchu, taktéž schopno odvádět 

kouř a dým.  

Stanovení minimální teploty: Do zásobníku prachu vložíme přibližně 0,1 g prachu. 

Teplotu pece nastavíme na 500°C a tlak vzduchu v nádržce 10 kPa nad atmosférickým 

tlakem. Prach se rozpráší do pece. Když nedojde ke vznícení, opakujeme zkoušku vždy 

s novým prachem a teplotu následně zvyšujeme o 50K. Jestliže dojde ke vznícení, 

hmotnost prachu a rozviřovací tlak se následně změní, až se nalezne nejintenzivnější 

záblesk. Poté s tlakem a hmotností nejintenzivnějšího záblesku snižujeme teplotu po 

krocích po 20 K, až nedojde ke vznícení při 10 pokusech za sebou. Pokud dochází ke 

vznícení i při 300 °C, teplota se snižuje po krocích o 10 K. 

Hmotnost prachu: Hodnoty hmotnosti prachu se vybírají z uvedené řady s tolerancí ± 5%. 

Hmotnosti prachu 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50; 1,0;…..g. 

Tlak vzduchu: Hodnoty přetlaku vzduchu v nádržce pro rozviřování prachu musí být 

vybírány z dále uvedené řady s tolerancí rovněž ± 5%. 2,0; 3,0; 5,0; 10; 20 a 50 kPa. 

Kritéria pro vznícení: K vznícení dojde, pokud pozorujeme výbuchový plamen a to pod 

dolním koncem trubice pece. Může se stát, že dojde ke zpoždění doby vznícení. Pokud 

pozorujeme jiskry, nepovažujeme tuto skutečnost za vznícení.  

Minimální teplota vznícení rozvířeného prachu: Za tuto teplotu považujeme nejnižší 

teplotu pece, při které došlo ke vznícení při výše uvedeném postupu. Tato teplota je 

snížená o 20 K a to pro teploty pece vyšší než 300 °C a o 10 K pro pece s teplotou 300°C 

nebo méně.  

Záznam výsledků: Tento protokol musí obsahovat název, popis a zdroj zkoušeného 

prachu. Dále pak obsah vlhkosti prachu, v případě, že byla naměřena a datum s identifikací 

zkoušky. Rovněž i u této metody je důležité uvést, že zkouška byla provedena dle 

předepsaných evropských norem. [8] 
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3 Příprava na měření teploty vznícení 

Zde budou popsány jednotlivé úkony, které předcházely samotnému měření teploty 

vznícení, výběr vzorků a zároveň jejich vlastnosti, které jsou důležité pro další zkoumání.  

3.1 Výběr vzorků 

Před zahájením samotného měření bylo nutné, vybrat vzorky měření a jejich 

zrnitosti, které bude možno zkoumat. Jako vzorky byly vybrány ty, s kterýma se může 

člověk jednoduše setkat i v běžném životě, a proto je dobré znát jejich chování při vyšších 

teplotách. Hlavní podíl vzorků mi bylo poskytnuto ze zásob fakulty. K samotnému měření 

jsem si vybral vzorky krmných kvasnic, pšeničné hladké mouky a bramborového škrobu. 

Jejichž vlastnosti budou dále rozepsány. 

3.1.1 Krmné kvasnice 

Krmné kvasnice (Saccharomyces cerevisiae var. carlbergensis) jsou sypký prášek 

s nádechem oranžové barvy jak je vidět na obrázku 4. Použití mají zejména v hospodářství, 

jako krmivo pro hospodářská, kožešinová zvířata a drůbež. Hlavní hodnota je ve vysokém 

obsahu dusíkatých látek, které jsou zde zastoupeny ve více než 80%. Mezi další přednosti 

patří velmi dobrá stravitelnost pro zvířata, a proto se používá jako přídavek do krmných 

směsí. Velmi dobře doplňují bílkoviny a komplexy vitamínů skupiny B, proto jsou řazeny 

mezi plnohodnotné bílkoviny. Jsou zdrojem rozličných fermentů a hormonů zlepšujících 

látkovou výměnu v organismech. 

Složení: 60% cytoplasma kvasinek, 30% extrudovaná sója, 10% DDGS a sójový olej 

Specifikace: 8% vlhkosti, 44% dusíkaté látky (hrubý protein) 8% popel (hrubý popel) [13] 
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Obrázek 4 krmné kvasnice 

 

3.1.2 Hladká pšeničná mouka 

Jedná se o bílý až lehce nažloutlý prášek, který tvoří malé shluky ve formě hrudek, 

jako vidíme na obrázku 5. Jako mouku označujeme obilné zrno, které je rozemleté na části. 

V mouce se také nachází malé procento otrubových částí samotného klasu. Obsahuje 

z velké části (70-80%) škrob a dále pak po spojení s vodou bílkovinu lepek, který je 

zastoupen v pšeničné mouce v 10 - 12%. Pšeničná mouka může obsahovat maximálně 15% 

vody. Hladkost mouky znázorňuje stupeň rozemletí, výrobce udává, že propad velikosti 

0,257 mm je 96% a propad velikosti 0,162 mm je 75%. Hlavní využití mouky je pro 

výrobu pekárenských výrobků v potravinářském průmyslu, kde se dále tepelně upravuje.  

[14,15] 

 

Obrázek 5 hladká pšeničná mouka 
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3.1.3 Bramborový škrob 

Bramborový škrob je čistě bílý prášek bez chuti a vůně, který za normálního stavu 

vytváří hrudkovité shluky, jak je vidět na obrázku 6. Škrob je uhlohydrát, který se získává 

z rostlin, kde se nahromaďuje v semenech, hlízách a dřeních. Obecný vzorec je 

(C6H10O5)n. V bramborách je obsaženo 17-20% škrobu, který se v ČR nejvíce využívá na 

vaření. Struktura škrobu je tvořena pravidelnými zrnky o velikosti 0,003 - 1,145 mm. 

Jednou pozorovanou zvláštností škrobu je to, že se při teplotě okolo 60°C mění jeho 

struktura na tzv. maz. Při této teplotě můžeme pozorovat jeho změnu stavu ze sypké 

konzistence na konzistenci tekutou. Tato struktura připomíná jev, jako by se škrob nesypal, 

ale „tekl“. [16] 

 

Obrázek 6 bramborový škrob 

3.2 Příprava vzorků před samotným měřením 

Jelikož mi byly vzorky dodány v originálním balení, bylo potřeba je dále upravit 

a připravit na jednotlivé zkoušky teploty vznícení. Hlavním úkolem před započetím 

vlastního měření bylo přesít vzorky na požadované zrnitosti. Jako další část se jednotlivé 

zrnitosti vzorků musely vysušit v peci. Mezi poslední činnost před samotným měřením 

bylo zajištění stanovení sypné hmotnosti. Veškeré tyto činnosti budou níže rozepsány. 

3.2.1 Prosévání vzorků 

Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo zjištění vlivu zrnitosti prachu na teplotu 

vznícení, a proto bylo nutné vzorky přesít na jednotlivé frakce. Velikosti částic, které se 
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dále zkoumaly, jsem dosáhl použitím sít o velikosti ok: 0,125 mm, 0,106 mm, 0,090 mm, 

0,075 mm, 0,063 mm a 0,040 mm. Toto měření bylo provedeno na školním zařízení 

nacházející se v laboratoři protivýbuchové prevence. 

 

Obrázek 7 stroj RETCH AS 200 basic 

K samotnému přesívání byl použit přístroj RETCH AS 200 basic, který je možno 

vidět na obrázku 7. Jedná se o analytickou vibrační prosévačku, u které je možnost 

analogově nastavit výšku vibrací (na obrázku 7 knoflík vlevo) a prosévací čas (na obrázku 

7 knoflík vpravo). Tyto prosévačky se používají v oblasti výzkumu vývoje a kontroly 

kvality surovin. Je vhodná jak na mokré, tak na suché prosévání. Elektromagnetický pohon 

produkuje 3D vrhací pohyb, který zajišťuje rovnoměrný pohyb po celém povrchu 

otevřených sít. [17] 

Do tohoto prosévacího přístroje patří jednotlivá síta, jak je vidět na obrázku 6 (šest 

kusů). Daná síta musí být v souladu s technickou normou ČSN ISO 3310 – 1 a jejich 

parametry musí rovněž být pravidelně kontrolovány a kalibrovány. Síto je tvořeno 

kovovým kruhovým rámem o průměru 200 mm a samotným sítem, které je vyrobeno 

z kovové tkaniny a je uchyceno v kovovém rámu. Toto uchycení musí byt navrženo tak, 

aby se zamezilo zachycování materiálu k prosévání. Síta musí být kompatibilní z důvodu 
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skládání na sebe, a proto musí zajistit těsnost, tím pádem zamezit ztrátě materiálu. Na rámu 

síta, jak je možné vidět na obrázku 8, jsou vyraženy základní údaje o velikosti ok síta, 

materiálu, z něhož jsou síto a rám vyrobeny, datum kalibrace (modrá nálepka vpravo) 

a norma, kterou síto splňuje. 

 

Obrázek 8 detail síta o velikosti ok 0,040 mm 

Postup prosévání: Po sestavení všech šesti sít na sebe - od nejhrubšího až po nejjemnější, 

se nasype na horní nejhrubší síto dodaný vzorek. Poté se zakryje horní síto plechovým 

oválem, který se připevní proti případnému posunu pojistkami, jež fungují na principu 

matice. Dále se zapne přístroj na nejmenší výkon, který se posléze postupně zvyšuje, až je 

podle drncavého zvuku patrné, že víc už to nepůjde (většinou 80 – 90% výkonu). Čas se 

nastaví libovolný, v mém případě nejčastěji 30 min. Tento postup se opakuje, až po 

dosažení dostatečného množství vzorku (200 – 300g). Největší problémem bylo dosáhnout 

požadovanou hmotnost u jemnějších zrnitostí, a proto se zde muselo prosévat ručně 

pomocí štětce. Tento způsob byl u jemnějších zrnitostí daleko efektivnější než prosévací 

stroj, avšak i tak časově velmi náročný. 

3.2.2 Sušení vzorků 

Z důvodu, že na fakultě není k dispozici zařízení na stanovení vlhkosti prahu, je 

potřeba postupovat tak, že vzorek musí být vysušen dostatečnou dobu, až do konstantní 

vlhkosti, kdy už nedochází k úbytku hmotnosti. Toto sušení probíhalo 24 hodin, při teplotě 

60°C a úbytek hmotnosti jednotlivých vzorků můžeme vidět v tabulce 4.  
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Tabulka 4 úbytek váhy po sušení 

  
kvasnice škrob mouka 

úbytek [%] 

0,040 1,923 6,545 3,370 

0,063 1,868 6,818 3,367 

0,075 2,045 6,706 3,503 

0,090 1,850 7,245 4,013 

0,106 1,987 7,000 4,228 

0,125 1,954 6,767 4,126 

průměr 1,938 6,847 3,768 

K tomuto sušení byla použita sušárna BINDER ED35, která se nachází v laboratoři 

protivýbuchové prevence. Sušárnu můžeme vidět na obrázku 9. Tato sušící pec bez nucené 

cirkulace uvnitř komory, je vybavena mikroprocesorovým regulátorem, který dokáže 

temperovat teplotu od +5°C až do teploty + 300°C nad okolní teplotou. Je zde také funkce 

časovače vypnutí, a to až do 99 hodin, anebo také trvalý start. Tyto funkce jsou ovládány 

analogově na přední straně sušárny. Vnitřní komora je vyrobena z antikorozního materiálu 

a je opatřena odvětrávacím otvorem o průměru 50 mm, a také čtyřmi drátěnými policemi, 

do kterých se vzorky umístily volně rozložené na plechu. [18] 

 

 Obrázek 9 sušící pec Binder ED35 

 

3.2.3 Stanovení sypné hustoty vzorků 

U jednotlivých vzorků, které už jsou proseté a vysušené v sušárně se dále stanoví 

sypná hustota dle ČSN EN 725 – 8. Sypná hustota udává hmotnost prachu na jednotku 

objemu volně nasypanou bez setřesení. Normativní postup je popsán v části 2.2. Sypná 
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hustota je důležitá pro další použití, zejména pro teplotu vznícení usazené vrstvy, u které se 

sypná hustota vzorků musí uvádět. 

Zkušební zařízení 

Váhy: K měření bylo použito váhy Kern typu 440 – 35N, kterou je možno vidět na 

obrázku 10 a je k dispozici v laboratoři protivýbuchové prevence. Tyto přenosné, digitální 

váhy jsou opatřeny kruhovou vážící plochou o průměru 105 mm. Jejích maximální rozsah 

vážení je 400g a citlivost 0,01g. Váhy jsou opatřeny standartními funkcemi nulováním 

a tárováním. Mezi další funkce patří tisk výsledku po připojení externí tiskárny Kern, 

procentuální vážení, automatické vypnutí po třech minutách nečinnosti a možnost přepnutí 

na jiné váhové jednotky (tlT, dwt, mo, tol, g, oz, ozt, lb, tlH, gn, ct). Napájení je zajištěno 

buď za sítě (230V \ 50Hz), nebo pomocí baterie (9V), která zajistí provoz až na 9h. [19] 

 

Obrázek 10 váha Kern 440 – 35N 

Odměrný válec: Jedná se o klasický, skleněný odměrný válec o obsahu 100 ml. Tento 

válec můžeme vidět na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 odměrný válec 



- 31 - 

 

Postup měření: Postupoval jsem dle normy, která je popsána v části 2.2, avšak postup 

stanovování byl lehce odlišný. Jako první jsem si vždy zvážil prázdný odměrný válec 

a poté ho postupně plnil vzorkem prášků určité zrnitosti, až po rysku 100 ml., vzorek jsem 

však nesetřepával. Plný válec jsem opět zvážil a hmotnost zaznamenal. Tento postup jsem 

opakoval pětkrát s každým vzorkem, každé zrnitosti. Poté jsem podle vztahu (2) z kapitoly 

2.2 stanovil sypnou hustotu každé naměřené hodnoty v g/cm
3
, tuto hodnotu jsem pak 

převedl na kg/m
3
. Všech pět hodnot u jednotlivé zrnitosti jsem zprůměroval a výsledné 

hodnoty vyznačil v grafu 2, který udává vliv zrnitosti vzorků na sypnou hustotu.  

Na obrázku 12 se nachází graf, z kterého lze vyčíst, že čím větší je velikost částic, tím 

vyšší je sypná hustota. Nejvíce je to patrné u mouky, kde je vztah téměř lineární. Vzorek 

bramborového škrobu má u hodnoty zrnitosti 0,090mm výchylku, která je však 

zanedbatelná a pokryje ji nejistota měření. Kvasnice mají v grafu dvě místa, kde graf 

nenarůstá a to u zrnitosti 0,075 a 0,125. Toto vychýlení může taktéž pokrýt nejistota 

měření.  

Jednotlivé výsledky jsou zaokrouhleny na celé násobky desíti a nejistota měření se udává 

±20 kg/m
3
. [5] 

Obrázek 12 graf znázorňující vliv zrnitosti na sypnou hustotu 
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4 Vliv zrnitosti na minimální teplotu vznícení prachové vrstvy 

na vyhřívaném povrchu o konstantní teplotě 

Jedna z hlavních částí mé diplomové práce je prozkoumat vliv velikosti částic prachu 

na teplotu vznícení prachu. Tato část popisuje pokus samotný, který je v souladu 

s metodou A normy ČSN EN 50281 – 2 – 1. K měření je potřeba propojení řady přístrojů, 

které budou taktéž popsány. Dále bude v této kapitole provedeno zhodnocení shody 

měření, podle publikací, které jsem měl možnost prostudovat. 

4.1 Použité přístroje 

K samotnému měření je zapotřebí sestavit jednotlivé komponenty, aby přístroj 

fungoval tak, jak udává norma. Hlavní části tohoto přístroje tvoří vyhřívaná plotýnka, 

kovový kroužek na vzorek, termočlánky, regulátor a zařízení INET, které umožní 

propojení plotýnky s počítačem. Celý přístroj je možné vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 přístroj na měření teploty vznícení usazené vrstvy prachu 

Vyhřívaná plotýnka 

Tato plotýnka je elektricky vyhřívaná, kruhového tvaru. K regulaci teploty plotýnky 

slouží regulátor CLASIC CLARE 4.0. Plotýnka je opatřena dvojicí termočlánků, které jsou 
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umístěny 1 mm pod vyhřívaným povrchem plotýnky. Každý z nich má svou specifickou 

funkci, jeden slouží k regulaci teploty a druhý k záznamu skutečné teploty plotýnky. 

Podrobný nákres dle normy nalezneme v příloze č. 1, nebo vyfotografovaný na obrázku 13.  

Regulátor CLASIC CLARE 4.0 

Jedná se o programovatelný regulátor, který je vyroben pro regulaci elektrických 

pecí, plotýnek sušáren a jiných zařízení. Tento regulátor může být také zabudovaný 

v plechové skřínce, jak je vidět na obrázku 14. 

 

Obrázek 14 regulátor CLARE 4.0 

Ovládání zajišťuje 12 -ti tlačítková membránová klávesnice. LED svítící displej je 

rozdělený na dva, horní s červeným číselníkem a spodní se zeleným. Tento regulátor 

uchovává všechny hodnoty všech programů i při vypnutí. Regulátor je řízen 

mikroprocesorem řady x52 a je zabezpečen obvodem watch dog. [20] 

Modulární systém pro sběr dat série InstruNet 

Jedná se o přístroj, který přenáší výsledky měření do počítače. Tento přístroj je 

vidět na obrázku 15. Poskytuje přenos v desetinách mikrovoltů. Systém je tvořen řadiči ve 

formě PCI nebo PC-karty. INET-100 a je složen ze 44 šroubovacích svorek. Řadič 

obsahuje 10 kanálů, kde může každý fungovat jako binární výstupní bit, binární vstupní bit 

hodinový výstupní kanál nebo vstupní kanál periody měření. [21] 
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Obrázek 15 přístroj InstruNET-100 [21] 

4.1.1 Sestavení přístroje pro měření 

Jednotlivé výše uvedené přístroje bylo nutno propojit, aby mohlo pokračovat měření 

teploty vznícení dle normy ČSN EN 50281 – 2 – 1. Jako první bylo nutno připojit napájení 

plotýnky k regulátoru CLARE 4.0. Dále pak umístit na plotýnku kovový kroužek 

o průměru 100 mm a výšce 5 mm, který je vidět na obrázku 16.  

 

Obrázek 16 kovový kroužek výšky 5 mm pro umístění vzorku 

Tento kroužek obsahuje dvě drážky pro vedení termočlánku, tyto drážky jsou široké 

2 mm a hluboké 2,5 mm. V drážkách je napnut termočlánek ve výšce 2 – 3 mm nad 

vyhřívaným povrchem plotýnky. Termočlánek je chromel – alumelový drátek, který měří 

teplotu uvnitř vzorku. Vodiče tohoto termočlánku jsou připojeny k zařízení INET-100. 

U dalších dvou termočlánků, které jsou zavedeny těsně pod vyhřívaný povrch plotýnky, je 

zapojení následující: První vede do zařízení INET-100 a měříme se s ním teplotu plotýnky. 

Druhý vede do regulátoru CLARE 4.0 a má za úkol regulovat teplotu plotýnky. Všechny 

tři termočlánky jsou typu K. Dále bylo nutné propojit INET-100 s počítačem, na kterém 

bude možnost sledovat průběhy teplot plotýnky a vzorků pomocí programu pDAqView. 

Celé sestavené zařízení je umístěno pod digestoří z důvodu odvodu případných spalin 

hoření, jak je viditelné na obrázku 13. 
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4.2  Měření vzorků 

Po sestavení celého měřícího zařízení jsem mohl začít samotné měření minimální 

teploty vznícení usazeného prachu. Přesný, normativní popis měření je popsán v kapitole 

2.3.1. Tento popis provedu jen v důležitých bodech. 

 Jako první jsem zapnul vyhřívání plotýnky pomocí regulátoru a nastavil 

požadovanou teplotu. 

 Než plotýnka této teploty dosáhla, zapnul jsem si v počítači program pDAqView, 

nastavil termočlánky na typ K a nechal vykreslovat dva grafy, které mi sloužily 

k identifikaci teploty plotýnky a teploty uvnitř vzorku. 

 Jakmile dosáhl povrch plotýnky požadované teploty, nasypal jsem vzorek přímo na 

ni do kovového kroužku. Dále bylo nutné vzorek bez stlačování rovnoměrně 

špachtlí rozprostřít, aby zaplnil celý kroužek. Poté jsem pomocí železného pravítka 

odstranil přebytky a to přetažením po hraně kruhu. Všechen prach, který byl setřen 

mimo kruh, jsem opatrně špachtlí odklidil. 

 Plnění kroužku musí trvat dle normy maximálně 2 min. Po naplnění kruhu, začíná 

běžet pěti minutový limit na ustálení teplot. Po těchto pěti minutách se začíná měřit 

čas teploty vznícení a musí se zapsat teplota vzorku. 

 Za vznícení se považuje: Jsou-li viditelné plameny nebo žhnutí, nebo je naměřena 

teplota vzorku 450°C, či je naměřeno oteplení o 250°C vyšší, než je teplota 

vyhřívané plochy. 

 Když jsem po 30 minutách nezpozoroval žhnutí ani plamen, zkoušku jsem ukončil. 

 Zkouška se dle normy přeruší, když nedojde ke vznícení ani žhnutí při teplotě 

400°C a tato skutečnost je brána jako výsledek zkoušky. 

 Veškeré naměřené údaje jsem zhodnotil ve výsledcích z měření. [8] 

 

4.2.1 Krmné kvasnice 

Jelikož jsem v literatuře nedohledal orientační hodnotu vznícení krmných kvasnic, 

zkusil jsem automaticky nejvyšší možnou teplotu zkoušky, dle normy, což je 400°C. 

Podmínky v laboratoři odpovídaly normě a tato teplota se pohybovala v rozmezí 22,1 – 

22,8°C a vlhkost v rozsahu 28,1 – 34,6%. Stanovení sypné hustoty jednotlivých zrnitostí 

dle normy udává tabulka 5. 
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Tabulka 5 sypná hustota jednotlivých zrnitostí kvasnic 

zrnitost [mm] sypná hustota [kg/m
3
] 

0,040 440 

0,063 500 

0,075 480 

0,090 520 

0,106 540 

0,125 530 

Začal jsem s nejvyšší zrnitostí vzorku, která odpovídá velikosti částic < 0,125 mm. Při 

nasypání vzorku na vyhřívaný povrch jsem ještě před uplynutím pěti minutového limitu 

pro ustálení teplot pozoroval černání (uhelnatění) od okraje až ke středu. Ze vzorku se 

začal valit bílý dým, který měl štiplavý zápach. Teplota uvnitř vzorku dosáhla maximální 

teploty 325°C. Po šesti minutách zkoušky vzorek naprosto zčernal (zuhelnatěl) bez známek 

plamene a žhnutí, a také z něj přestal vycházet dým. Teplota uvnitř vzorku klesala až na 

hodnotu 220°C a tudíž jsem v 15. minutě zkoušku ukončil s negativním výsledkem. 

Zkoušku s touto zrnitostí jsem ještě dvakrát opakoval, avšak opět s negativním výsledkem, 

jak je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6 minimální teplota vznícení kvasnic při zrnitosti < 0,125 mm 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu [°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo dosažení 

nejvyšší teploty bez vznícení [min] 

5 

400 bez vznícení 30 

400 bez vznícení 30 

400 bez vznícení 35 

Jako další zkoumaná zrnitost krmných kvasnic byla <0,106 mm. U této zrnitosti jsem 

také volil maximální možnou teplotu zkoušky, tedy 400°C. Maximální teplota uvnitř 

vzorku dosažená u tohoto pokusu byla 305°C, avšak průběh byl podobný jako předchozí 

zrnitosti. Zkoušku jsem ukončil po třech negativních měřeních, jak uvádím v tabulce 7. 

Tabulka 7 minimální teplota vznícení kvasnic při zrnitosti < 0,106 mm 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu [°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo dosažení 

nejvyšší teploty bez vznícení [min] 

5 

400 bez vznícení 30 

400 bez vznícení 30 

400 bez vznícení 35 
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Z důvodu negativních výsledků jsem zvýšil teplotu až nad normativní požadavek, a to 

na 420°C. Na této teplotě jsem zkoušel všechny další zrnitosti krmných kvasnic z důvodu 

odhalení teploty vznícení. Každou zrnitost vzorku, která zbývala, jsem vyzkoušel jednou 

při této teplotě a pozoroval, zdali nedojde ke vznícení. Zkoušky však probíhaly velmi 

podobně jako v předchozích případech a ke vznícení, ani ke žhnutí opět nedošlo. Jediný 

rozdíl je, že teplota vzorku stoupala k vyšším hodnotám z důvodu vyšší teploty vyhřívané 

plochy. Tato teplota dosáhla maxima při zrnitosti < 0,040, a to 380°C. Průběh dalšího 

měření uvádím v tabulce 8. 

Tabulka 8 minimální teplota vznícení kvasnic zbylých zrnitostí 

Zrnitost 

vzorku 

[mm] 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu 

[°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosažení nejvyšší teploty bez 

vznícení [min] 

0,090 

5 

420 bez vznícení 30 

0,075 420 bez vznícení 30 

0,063 420 bez vznícení 40 

0,040 420 bez vznícení 35 

 

4.2.2 Hladká pšeničná mouka 

Teplotu vznícení vrstvy mouky jsem našel ve více zdrojích a v mnoha případech se 

velmi lišila. Eckhoff udává teplotu vznícení vrstvy pšeničné mouky > 450°C ve střední 

velikosti zrna 50 – 57 µm. Naproti tomu jsou publikace jako například kniha od autorů 

M. Polka, Z. Salamonowicz, M. Wolinski, B. Kukfisz, která udává teplotu vznícení 5 mm 

vrstvy mouky na 420°C. V této publikaci však není označeno, o jakou mouku se jedná. 

Z tohoto zjištění tedy opět nastavuji teplotu plotýnky na normativní maximum, a to 400°C. 

Teplota v laboratoři se pohybovala v rozmezí 22,1 – 22,8°C a vlhkost nabývala hodnot 

v rozsahu 28,1 – 34,6%. Stanovení sypné hustoty jednotlivých zrnitostí dle normy udává 

tabulka 9. 
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Tabulka 9 sypná hustota jednotlivých zrnitostí hladké pšeničné mouky 

zrnitost [mm] sypná hustota [kg/m
3
] 

0,040 420 

0,063 440 

0,075 490 

0,090 500 

0,106 510 

0,125 520 

Opět jsem začal měřit s nejhrubší zrnitostí vzorku hladké mouky. Toto měření začalo 

nasypáním vzorku na plotýnku. Vzorek začal ihned po nasypání hezky vonět, avšak po 

chvíli tuto vůni vystřídal zápach spáleného pečiva. Stejně jako v případě kvasnic začala 

mouka od krajů postupně černat (uhelnatět) a z plochy vycházel hustý bílý dým. Po asi 

čtyřech minutách zkoušky se začal vzorek pomalu zvedat a zčernal (zuhelnatěl) téměř celý. 

Maximální teplota vzorku byla 333°C. Po osmi minutách zkoušky byly oba konce vzorku 

zatočeny nahoru. Vyhřívané plochy se dotýkaly jen velmi malou plochou pod ústím 

termočlánku do kroužku. Po desíti minutách zkoušky se teplota vzorku snížila na 250°C 

a dále klesala, a  proto jsem zkoušku ukončil. Vzorek byl naprosto černý (zuhelnatělý) 

a zatočený. Při dalším měření jsem zvýšil teplotu na 410°C a měření opakoval. Toto 

měření mělo téměř stejný průběh jako předchozí, akorát maximální teplota uvnitř vzorku 

byla 348°C. Proto jsem zkusil zvýšit teplotu na 420°C. Zkouška proběhla opět velmi 

podobně, akorát teplota uvnitř vzorku byla 362°C. Průběh tohoto pokusu znázorňuje 

tabulka 10. 

Tabulka 10 minimální teplota vznícení mouky při zrnitosti < 0,125 mm 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu [°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo dosažení 

nejvyšší teploty bez vznícení [min] 

5 

400 bez vznícení 35 

410 bez vznícení 30 

420 bez vznícení 30 

Při dalším zkoumání jsem ponechal teplotu na 420°C a pozoroval při zbylých 

zrnitostech, zdali nedojde ke vznícení. Tyto zkoušky probíhaly s velmi podobným 

výsledkem jako u předchozí zrnitosti. Největší teplota vzorku byla u zrnitosti < 0,090 a to 

389°C.  
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Tabulka 11 minimální teplota vznícení mouky zbylých zrnitostí 

Zrnitost 

vzorku 

[mm] 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu 

[°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosažení nejvyšší teploty bez 

vznícení [min] 

0,106 

5 

420 bez vznícení 30 

0,090 420 bez vznícení 40 

0,075 420 bez vznícení 30 

0,063 420 bez vznícení 40 

0,040 420 bez vznícení 30 

 

4.2.3 Bramborový škrob 

Dle literatury jsem vyhledal teplotu vznícení vrstvy bramborového škrobu > 450°C. 

Tuto teplotu udává Eckhoff pro střední velikost zrna 32µm. Proto by neměl tento vzorek, 

stejně jako oba předešlé, splňovat podmínky normy - a to vznícení do 400°C. Teplota 

v laboratoři se pohybovala v rozmezí 22,1 – 22,8°C a vlhkost nabývala hodnot v rozsahu 

28,1 – 34,6%. Stanovení sypné hustoty jednotlivých zrnitostí dle normy udává tabulka 12. 

Tabulka 12 sypná hustota jednotlivých zrnitostí bramborového škrobu 

zrnitost [mm] sypná hustota [kg/m
3
] 

0,040 710 

0,063 710 

0,075 720 

0,090 740 

0,106 720 

0,125 730 

U bramborového škrobu jsem opět začal, jako u předešlých vzorků, tedy s nejhrubší 

zrnitostí a to při teplotě plotýnky 400°C. Vzorek se choval velmi odlišně oproti předešlým, 

po nasypání na horký povrch lehce zežloutl. Z povrchu vzorku se šířil řídký dým 

bramborového zápachu. V průběhu zkoušky se ozývalo lehké praskání, jakoby dřeva 

v krbu. Toto praskání je způsobeno strukturou bramborového škrobu, který je složený 

jakoby z kuliček bramborových zrn. Praskání je pozorováno od začátku zkoušky asi do 

15. minuty. Vzorek se v průběhu zkoušky jakoby nafoukl a lehce „nakynul“. Škrob udělal 

černou uhelnou vrstvu, na které se nacházel lehce nažloutlý vzorek, avšak uhelnatění 

neprošlo celou vrstvou škrobu. Jelikož jsem při teplotě 400°C nepozoroval žádné žnutí ani 

plamen, musel jsem zvýšit teplotu plotýnky. Při teplotě 410°C jsem pozoroval totožné 
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výsledky zkoušky, proto jsem opět zvýšil teplotu na 420°C. Při této teplotě byla nejvyšší 

teplota uvnitř vzorku 250°C. Výsledky měření jsou zaneseny v tabulce 13. 

Tabulka 13 minimální teplota vznícení škrobu při zrnitosti < 0,125 mm 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu [°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo dosažení 

nejvyšší teploty bez vznícení [min] 

5 

400 bez vznícení 32 

410 bez vznícení 30 

420 bez vznícení 35 

Pro další měření jsem ponechal teplotu na 420°C z důvodu vyhodnocení, zdali se také 

ostatní zrnitosti při této teplotě nevznítí. Maximální teplota uvnitř vzorku byla zjištěna 

u vzorku zrnitosti < 0,106 mm. Tato teplota je 269°C. Tabulka 14 udává výsledky všech 

zkoušek ostatních zrnitostí škrobu. 

Tabulka 14 minimální teplota vznícení bramborového škrobu zbylých zrnitostí 

Zrnitost 

vzorku 

[mm] 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

Teplota 

povrchu 

[°C] 

Výsledek 

zkoušky 

Doba pro vznícení nebo 

dosažení nejvyšší teploty bez 

vznícení [min] 

0,106 

5 

420 bez vznícení 30 

0,090 420 bez vznícení 30 

0,075 420 bez vznícení 30 

0,063 420 bez vznícení 30 

0,040 420 bez vznícení 30 

4.3 Dílčí závěr 

Význam tohoto měření v praxi je stěžejní. Vznětlivost prachu, jenž je usazený, je 

nejvýznamnější vlastností prachového materiálu. Měření nejnižší teploty, což je tzv. 

kvantitativní stanovení vznětlivosti, umožňuje určování stupně nebezpečí vznícení, které 

plyne z usazených vrstev prachu. Prach může být usazen na ploše vyzařující teplo. 

Přestože má tato plocha povrchovou teplotu nižší, než je nejnižší teplota vznícení, i tak 

může dojít k pokrytí prachem. Tento prach má tepelně izolační vlastnosti, vedoucí ke 

zvýšení a překročení minimální teploty vznícení. S tímto jevem se můžeme setkat 

u elektromotorů, ložisek, topných těles, krytech na svítidlech atd. Dále pak může nastat 

situace, kdy se prach začne usazovat od sálavého tepla svítidel, elektroinstalace, topných 

těles, sušáren, pecí aj. [4] 
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Při měření dle metody A normy ČSN EN 50281 – 2 – 1 vyšly všechny tři vzorky 

mimo měřitelnou hodnotu, a to nad 400°C. Pro jistotu jsem většinu vzorků proměřil na 

teplotě 420°C, zdali nemá některý z nich teplotu vznícení blízko normativnímu maximu. 

Z tohoto důvodu jsem teplotu vznícení vrstvy prachu, ani vliv zrnitosti na ni, nezjistil. 

U vzorku kvasnic jsem ani v literatuře nevyhledal přibližnou teplotu vznícení. Jak vypadá 

vzorek po 30-ti minutách zkoušky, je patrné na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 vzorek kvasnic po působení teploty 420°C po dobu 30 minut 

Pro vzorek hladké pšeničné mouky jsem našel v literatuře teplotu vznícení. Eckhoff 

udává teplotu vznícení jako > 450°C, naproti tomu kniha od autorů M. Polka, 

Z. Salamonowicz, M. Wolinski, B. Kukfisz, udává teplotu vznícení 5 mm vrstvy mouky na 

420°C. Avšak mnou zkoušené vzorky se nevznítily ani při teplotě 420°C. Obrázek 18 nám 

znázorňuje vzorek hladké pšeničné mouky po působení horkého povrchu po dobu 30 

minut. 

 

Obrázek 18 vzorek mouky po působení teploty 420°C po dobu 30 minut 

Jako poslední vzorek, který jsem testoval, byl bramborový škrob. U škrobu udává 

autor Eckhoff teplotu vznícení stejně jako u předchozího vzorku mouky > 450°C. Na 

obrázku 19 můžeme vidět, jak dopadl bramborový škrob po 30- ti minutách zkoušky. 
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Obrázek 19 vzorek škrobu po působení teploty 420°C po dobu 30 minut 

Podle výsledných hodnot a podle tabulky 15, jsem usoudil, že všechny tři, mnou 

testované vzorky, nejsou vznětlivé v 5 mm vrstvě do teploty 420°C, tudíž jsou relativně 

bezpečné proti horkým povrchům a ve vrstvě velmi obtížně vznítitelné. Nejistota tohoto 

měření je ±10°C. 

Tabulka 15 vyhodnocení vznětlivosti prachové vrstvy [5] 

Teplota vznícení nebo 

žhnutí 
Výsledek zkoušky 

< 150°C vzorek je velmi vznětlivý 

150°C – 300°C vzorek je vznětlivý 

> 300°C vzorek je obtížně vznětlivý 

nenalezena 
vzorek není vznětlivý do teploty (maximální teplota pece již byl 

vzorek vystaven) 
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5 Vliv zrnitosti na minimální teplotu vznícení rozvířeného 

prachu v peci o konstantní teplotě 

Jako další část mé práce je zkoumání vlivu zrnitosti na minimální teplotu vznícení 

rozvířeného prachu v peci. Toto zkoumání jsem prováděl podle metody B, která je 

obsažena také v normě ČSN EN 50281 – 2 – 1. V samotném měření byl modifikován 

samotný způsob rozviřování prachu, který bude dále popsán. K měření je opět zapotřebí 

řada přístrojů a jejich propojení, které bude v kapitolách níže rozepsáno. V neposlední řadě 

budou zhodnoceny výsledky měření a jejich porovnání s prostudovanou literaturou. 

5.1 Použité přístroje 

K tomuto měření bylo rovněž zapotřebí sestavit jednotlivé části, aby přístroj fungoval 

dle normy. Celý přístroj pro měření je složen z vyhřívané pece, rozviřovacího aparátu 

s nádobkou na vzorek, termočlánků, regulátoru a digitálního teploměru. Celý přístroj 

připravený k měření je možné vidět na obrázku 20. Normativní nákresy a popisy se 

nacházejí v příloze č. 2. 

 

Obrázek 20 přístroj na měření minimální teplota vznícení rozvířeného prachu 

Vyhřívaná pec 

Jedná se o válcovou nádobu s otevřeným dnem o vnitřních rozměrech: 38 mm průměr 

a 230 mm výška. Vršek pece je opatřen zátkou. Vnitřek trubice je křemičitý. 
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Regulovatelnost této pece je až do hodnoty maximálně 1000°C. Do pece jsou zavedeny 

dva termočlánky, jeden je zaveden do těla pece a měří teplotu křemičitého obalu. Druhý je 

zaveden přímo do pece a měří teplotu uvnitř pece. Obě tyto teploty se liší, teplotu vznícení 

udává ten, který měří vnitřní teplotu pece. 

 

Rozviřovací systém 

Do spodní části pece ústí křemičitá trubice, která je napojena na rozviřovací aparát, 

který slouží pro dopravu, a rozprášení vzorku do vnitřní časti pece. Tento systém je patrný 

na obrázku 21. 

 

Obrázek 21 rozviřovací systém [7] 

Na obrázku 21 je znázorněno: 

1 – Solenoidový ventil o průměru 10 mm 

2 – Manometr s přesností odečtu 2 kPa 

3 – Zásobník na vzduch objem 0,5 dm3 

4 – Kulový ventil 

5 – Vstup pro tlakový vzduch 

6 – Nosná konstrukce          [7] 

 

Regulátor CLASIC CLARE 4.0 

Jedná se o totožný přístroj, který je již popsán v kapitole 4.1. 
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Digitální teploměr Greisinger GMH 3230 

Jedná se digitální teploměr, který je vybaven dvěma vstupy pro termočlánky. Tento 

teploměr obsahuje dvouřádkový, čtyřmístný LCD displej. Mezi hlavní funkce, které 

ovládá, patří: paměť minimální a maximální teploty, funkce hold a diferenciální a současné 

měření. Rozlišovací schopnost je 0,1 – 1°C a zajišťuje práci při teplotách -25°C až +50°C. 

Součástí tohoto teploměru je integrovaná opěrka. Teplotní rozsah, který je možno měřit 

tímto přístrojem je od -220°C do +1750°C. Zařízení při činnosti se nachází na obrázku 22. 

[22] 

 

Obrázek 22 digitální teploměr Greisinger GMH 3230 

V neposlední řadě byly použity váhy Kern typu 440 – 35N pro vážení vzorků na 

jednotlivá měření, jejichž detailní popis je uveden v kapitole 3.2.3. 

5.1.1 Sestavení přístroje pro měření 

Jednotlivé komponenty jsem propojil do měřicího přístroje, jak je patrné na obrázku 

20. Avšak propojený přístroj obsahuje jistou modifikaci oproti normativnímu přístroji 

popsaného v příloze č. 2. Tato modifikace spočívá v přívodu samotného vzorku do pece. 

Přívod vzorku je oproti ČSN EN 50281-2-1 zespodu pece, jak je patrné na obrázku 23. 

Tato modifikace zajistí, že pohyb prachu v peci je směrem nahoru, nikoliv dolů, jak je 

tomu u normativního způsobu. Toto má za následek, že se prach v peci rozpráší a sám se 

svou vahou usazuje, a proto je vystaven teplotě pece delší dobu. [7] 
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Obrázek 23 vlevo normativní a vpravo modifikovaný způsob rozvíření [7] 

Sestava modifikovaného zařízení obsahuje pec, do které jsou připojeny dva 

termočlánky, jeden je zaveden do regulátoru CLARE 4.0 a řídí teplotu pece a druhý do 

digitálního teploměru, který měří teplotu uvnitř pece. Do pece je nasunuta křemičitá 

trubice, na kterou je napojeno rozviřovací zařízení, které dopravuje vzorek pomocí tlaku 

vzduchu do pece. Pod samotnou pecí je umístěno zrcátko, ať je umožněno obsluze snazší 

odečítání případného vznícení. Rozviřovací systém, zrcátko a pec jsou k sobě spojeny 

železnou konstrukcí pro snadnou manipulaci. Celé toto zařízení je umístěno pod digestoří, 

která má za úkol odvést případné zplodiny hoření. Modifikované zařízení je buď 

vyfotografováno na obrázku 20, nebo schematicky znázorněno na obrázku 24. 

 

Obrázek 24 modifikované zařízení [7] 
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Popis obrázku 24: 

1 – Elektricky vyhřívaná pec 

2 – Víko pece 

3 – Trubka pro přívod prachu 

4 – Silikonová spojka 

5 – Zásobník na prach 

6 – Rozviřovací zařízení viz obrázek 18 

7 – Stojan pece 

8 – Nosná konstrukce 

9 – Spínač 

10 – Zrcátko 

5.2 Měření vzorků 

Postup měření probíhal přesně podle metody B normy ČSN EN 50281 – 2 – 1. Tento 

postup je podrobně popsán v kapitole 2.3.2, proto udávám jen v důležitých bodech. Jediná 

odchylka od normy je zde modifikovaný přístroj. 

 Jako první jsem zapnul regulátor a nastavil zde teplotu na 500°C. Po ustálení teplot 

jsem sladil teplotu uvnitř pece, která byla menší, a proto jsem musel přidat teplotu 

na regulátoru. 

 Poté jsem si nastavil rozviřovací tlak dle tlakoměru na 20 kPa a navážil 0,1g 

vzorku. 

 Tento vzorek jsem nasypal do nádobky na vzorek a zajistil ji pojistkou proti 

otevření. 

 Poté jsem již pomocí spínače zahájil pokus. Vzorek byl rozvířen tlakem vzduchu 

do pece a já musel v zrcátku pod pecí kontrolovat, zdali došlo ke vznícení nebo ne. 

 V případě, kdy nedošlo ke vznícení, jsem teplotu uvnitř pece navýšil o 50°C. 

 Pokud už došlo ke vznícení, tak jsem měnil hmotnost vzorku a rozviřovací tlak, až 

do doby, než jsem zpozoroval ve sklíčku pod pecí nejintenzivnější projev výbuchu. 
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 Ve chvíli, kdy jsem našel tento poměr tlaku a váhy, pokračoval jsem v postupném 

snižování teploty pece po krocích po 20°C až do doby, kdy nedošlo ke vznícení 10 

pokusů za sebou. 

 Jako výsledek zkoušky se bere minimální teplota, při které došlo ke vznícení 

snížena o 20°C když je teplota pece nad 300°C a o 10°C když je teplota pod 300°C. 

 Veškeré naměřené hodnoty jsem zhodnotil a popsal ve výsledcích jednotlivých 

měření. [8] 

5.2.1 Krmné kvasnice 

U vzorků krmných kvasnic není v literatuře, již uvádím, zaznamenána teplota 

vznícení v rozvířeném stavu prachu, a proto jsem neměl zjištěné výsledky s čím porovnat. 

Podmínky v laboratoři byly u teplot při veškerých měřeních, v rozmezí 22,1 – 22,8°C 

a u vlhkosti v rozsahu 28,1 – 34,6%. 

Zkoušku jsem opět začal, jako v předchozím případě, s nejhrubším vzorkem 

kvasnic, a to < 0,125 mm. Po nasypání vzorku o hmotnosti 0,1g do nádobky a zajištění 

jsem použil nejmenší rozviřovací tlak, který je v normě - a to 10kPa. Ke vznícení při tomto 

tlaku nedošlo, avšak při dalším měření, ve chvíli, kdy jsem chtěl do zásobníku dát další 

vzorek, jsem našel zásobník téměř stejně plněný, jako v případě, když jsem ho plnil. 

Z tohoto důvodu jsem usoudil, že daný vzorek při tomto způsobu rozviřování vystavit 

většímu tlaku. Proto veškeré další měření již probíhá při rozviřovacím tlaku 20kPa. Vzorek 

této zrnitosti se vznítil při teplotě pece 600°C a nejintenzivnější vznícení bylo pozorováno 

při podmínkách, jak je znázorněno žlutě, v tabulce 16. 
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Tabulka 16 nejintenzivnější projev vznícení u vzorku kvasnic < 0,125 mm 

teplota [°C] navážka [g] tlak[kPa] výsledek zkoušky 

500 0,1 20 NE 

550 0,1 20 NE 

600 0,1 20 ANO 

600 0,1 50 ANO 

600 0,2 20 ANO 

600 0,2 50 ANO 

600 0,3 20 ANO 

600 0,3 50 ANO 

600 0,5 20 NE 

600 0,5 50 NE 

600 1 20 NE 

600 1 50 NE 

Dále jsem postupoval ve snižování teploty po krocích po 20°C s navážkou 0,2g 

a rozvířovacím tlakem 50kPa. Průběh hledání minimální teploty vznícení je patrný 

z tabulky 17. Tato teplota odpovídá teplotě 440°C, jelikož minimální teplota vznícení je 

460°C snížena o 20°C dle ČSN EN 50281-2-1. 

Tabulka 17 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu o zrnitosti < 0,125mm 

teplota [°C] navážka [g] tlak[kPa] výsledek zkoušky 

580 0,2 50 ANO 

560 0,2 50 ANO 

540 0,2 50 ANO 

520 0,2 50 ANO 

500 0,2 50 ANO 

480 0,2 50 ANO 

460 0,2 50 ANO 

440 0,2 50 10 x NE 

Tento postup jsem uplatnil u všech zrnitostí vzorku kvasnic. Jednotlivé tabulky 

a výsledky, v rámci přehlednosti, uvádím v příloze č. 3. Výsledek pro měření jednotlivých 

zrnitostí uvádím v tabulce 18. Jednotlivá měření se lišila počáteční teplotou vznícení 

vzorku o hmotnosti 0,1g a tlaku 20kPa. Vzorky zrnitostí < 0,106mm a < 0,090mm se 

poprvé vznítily při teplotě 650°C. Zato vzorek o zrnitosti < 0,040mm se poprvé vznítil již 

při teplotě 550°C. Vyhodnocení měření dále zhodnotím v dílčím závěru této kapitoly. 
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Tabulka 18 minimální teploty vznícení rozvířeného prachu vzorku kvasnic 

Zrnitost vzorku [mm] Teplota vznícení [°C] 

0,040 450 

0,063 460 

0,075 440 

0,090 430 

0,106 430 

0,125 440 

 

5.2.2 Hladká pšeničná mouka 

U vzorku pšeničné mouky udává autor Eckhoff teplotu vznícení v rozvířeném stavu 

buď 500°C, nebo 430°C. Teploty odpovídají střední velikosti zrna vzorků 50 a 57 µm. 

Později budou teploty porovnány s  naměřenými hodnotami. Podmínky v laboratoři byly 

totožné, jako v předchozím případě. 

Stejně jako u předchozího vzorku jsem musel zvolit rozvířovací tlak na 20kPa 

a postupoval jsem od největší zrnitosti, po tu nejmenší. Tabulka 19 ukazuje teplotu, při níž 

došlo k prvnímu vznícení a žlutý pruh označuje nejintenzivnější projev vznícení.  

Tabulka 19 nejintenzivnější projev vznícení u vzorku mouky < 0,125 mm 

teplota [°C] navážka [g] tlak[kPa] výsledek zkoušky 

500 0,1 20 NE 

550 0,1 20 NE 

600 0,1 20 ANO 

600 0,1 50 ANO 

600 0,2 20 ANO 

600 0,2 50 ANO 

600 0,3 20 ANO 

600 0,3 50 ANO 

600 0,5 20 ANO 

600 0,5 50 ANO 

600 1 20 ANO 

600 1 50 NE 

K prvotnímu vznícení došlo při teplotě 600°C a tabulka 18 udává, že 

nejintenzivnější projev byl při hmotnosti vzorku 0,3g a tlaku 50kPa. Z teploty 600°C jsem 

opět postupně snižoval teplotu po 20°C, až k teplotě 540°C, kdy už ke vznícení nedošlo. 
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Tuto skutečnost udává tabulka 20. Minimální teplota vznícení je tedy po přičtení 20°C 

stanovena na 540°C. 

Tabulka 20 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu o zrnitosti < 0,125mm 

teplota [°C] navážka [g] tlak[kPa] výsledek zkoušky 

580 0,3 50 NE 

580 0,3 50 NE 

580 0,3 50 NE 

580 0,3 50 ANO 

560 0,3 50 NE 

560 0,3 50 NE 

560 0,3 50 NE 

560 0,3 50 ANO 

540 0,3 50 10x NE 

Tento pokus jsem rovněž opakoval i u dalších zrnitostí mouky. Všechny kompletní 

výsledky jsou uvedeny v příloze č 4. Jednotlivá měření se lišila opět v první teplotě 

vznícení vzorků. Zrnitosti < 0,075mm, < 0,063mm a < 0,040mm se poprvé vznítily již při 

teplotě 550°C, ostatní se vznítily stejně jako první popsaný vzorek, a to při teplotě 600°C. 

Jednotlivé výsledky uvádím v tabulce 21. Vyhodnocení výsledků bude popsáno v dílčím 

závěru kapitoly. 

Tabulka 21 minimální teploty vznícení rozvířeného prachu vzorku mouky 

Zrnitost vzorku [mm] Teplota vznícení [°C] 

0,040 470 

0,063 450 

0,075 470 

0,090 520 

0,106 520 

0,125 540 

 

5.2.3 Bramborový škrob 

U bramborového škrobu byla stanovena teplota vznícení na 520°C při střední 

velikosti zrna 32 µm. Tyto skutečnosti udává autor Eckhoff ve své publikaci a budou 

později porovnány s naměřenými hodnotami. Podmínky v laboratoři byli opět totožné, jako 

v předchozích případech. 
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Opět je zde použit minimální rozviřovací tlak 20kPa. Měření jsem zahájil od 

nejhrubší zrnitosti po tu nejjemnější. Pro zrnitost < 0,125 mm došlo k minimální teplotě 

vznícení až při teplotě 750°C a nejintenzivnější projev vznícení byl pozorován při 

hmotnosti 0,3g a tlaku 50kPa jak je uvedeno v tabulce 22. 

Tabulka 22 nejintenzivnější projev vznícení u vzorku škrobu < 0,125 mm 

teplota [°C] navážka [g] tlak[kPa] výsledek zkoušky 

500 0,1 20 NE 

550 0,1 20 NE 

600 0,1 20 NE 

650 0,1 20 NE 

700 0,1 20 NE 

750 0,1 20 ANO 

750 0,1 50 ANO 

750 0,2 20 ANO 

750 0,2 50 ANO 

750 0,3 20 ANO 

750 0,3 50 ANO 

750 0,5 20 ANO 

750 0,5 50 ANO 

750 1 20 ANO 

750 1 50 ANO 

Z teploty 750°C jsem opět postupně po 20°C sestupoval, až k teplotě 470°C, kdy 

nedošlo ke vznícení. Teplota 470°C byla stanovena za minimální teplotu vznícení pro 

zrnitost < 0,125mm. Průběh měření je vidět v tabulce 23. 
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Tabulka 23 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu o zrnitosti < 0,125mm 

teplota [°C] navážka [g] tlak[kPa] výsledek zkoušky 

730 0,3 50 ANO 

710 0,3 50 ANO 

690 0,3 50 ANO 

670 0,3 50 ANO 

650 0,3 50 ANO 

630 0,3 50 ANO 

610 0,3 50 ANO 

590 0,3 50 ANO 

570 0,3 50 ANO 

550 0,3 50 ANO 

530 0,3 50 ANO 

510 0,3 50 ANO 

490 0,3 50 NE 

490 0,3 50 NE 

490 0,3 50 NE 

490 0,3 50 ANO 

470 0,3 50 10x NE 

Opět jsem opakoval postup pro všechny zrnitosti a všechny výsledky jsou 

zaznamenány v příloze č. 5. Rozdíly byly zejména v počáteční teplotě vznícení a to 

u zrnitostí < 0,090 mm, < 0,075 mm a < 0,063 mm, kdy byla tato teplota 700°C. U zrnitosti 

< 0,040 mm byla teplota prvního vznícení 550°C. Výsledky všech teplot vznícení jsou 

zaznamenány v tabulce 24. Vyhodnocení měření bude taktéž provedeno v dílčím závěru 

kapitoly. 

Tabulka 24 minimální teploty vznícení rozvířeného prachu vzorku škrobu 

Zrnitost vzorku [mm] Teplota vznícení [°C] 

0,040 450 

0,063 460 

0,075 500 

0,090 480 

0,106 470 

0,125 470 
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5.3 Dílčí závěr 

Hodnoty, které naměříme, jsou využívány k určování pracovních teplotních režimů. 

S tímto jevem se můžeme setkat u mnoha technologických pochodů, zejména u fluidních 

(sušárny). Výsledky, které získáme, nám udávají jednu z nejobjektivnějších informací 

o jednoduchosti iniciace prachovzduchové směsi. Zdroj, jenž je iniciační by měl mít nejen 

větší energii, než je tomu u zápalné energie vzorku, ale i vyšší teplotu, než je teplota 

vznícení. Existence teploty vznícení, která se jeví jako nejmenší, je zároveň nezvratným 

dokladem výbušných vlastností. [4] 

Toto měření jsem prováděl dle metody B normy ČSN EN 50281 – 2 – 1, avšak měřicí 

přístroj byl lehce modifikován. Tuto modifikaci popisuji v předchozí kapitole. Autor 

Kaperstein udává ve své bakalářské práci Modifikace přístroje pro stanovení minimální 

teploty vznícení prachu v rozvířeném stavu, že rozdíl modifikované metody oproti 

normativní je, snížení minimální teploty vznícení o 10°C. Teplota se sníží hlavně z důvodu 

nárůstu doby, kdy je vzorek v peci. Výsledky u jednotlivých vzorků budou dále popsány. 

U vzorků krmných kvasnic jsem neměl možnost porovnat výsledky měření 

s literaturou. Výsledná závislost zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného prachu je patrná 

z grafu zobrazeného na obrázku 25. 

 

Obrázek 25 graf znázorňující vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného vzorku 

krmných kvasnic 

Z grafu zobrazeného na obrázku 25 je také patrné, že vliv zrnitosti na teplotu vznícení 

je značný. Teplota vznícení se pohybuje od 430°C až po 460°C. Závislost však není 
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lineární, i když nejistota měření je ±10°C. Při započítání této nejistoty měření by se dalo 

říct, že čím jsou částice mnou zkoumaných zrnitostí větší, tím je potřeba menší teploty 

uvnitř pece k jejich vznícení. Z grafu na obrázku 25 také vyplývá, že nejmenší teplotu 

vznícení mají vzorky zrnitosti < 0,090 mm a < 0,106 mm. 

Vzorek hladké pšeničné mouky jsem srovnával také, jako výše, s autorem Eckhoffem, 

jenž udává ve své publikaci teplotu vznícení rozvířené pšeničné mouky na 500°C a to 

u střední velikosti zrna 50µm. Kolem této teploty se měření pohybuje, a proto je 

srovnatelné s publikací o Eckhoffa. 

 

Obrázek 26 graf znázorňující vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného vzorku hladké 

pšeničné mouky 

Z grafu na obrázku 26 lze vyčíst průběh teplot vznícení jednotlivých zrnitostí. 

U pšeničné mouky je vliv zrnitosti daleko větší, než u krmných kvasnic, a to proto, že se 

teplota vznícení pohybuje v rozmezí od 450°C do 540°C. Z grafu na obrázku 26 lze rovněž 

vyčíst, že se vzrůstající velikosti částic prachu, roste i teplota pece nutná ke vznícení 

vzorku. Závislost má stoupající tendenci až na nejjemnější zrnitost, a proto nejcitlivější 

zrnitost hladké mouky na vznícení je < 0,063 mm. 

Jako poslední zkoumaný vzorek je bramborový škrob, u tohoto vzorku udává autor 

Eckhoff teplotu vznícení v rozvířeném stavu 520°C pro střední velikost zrna prachu 32µm. 

Z tohoto měření je rovněž patrné, že různá zrnitost má vliv na minimální teplotu vznícení, 

která se pohybuje v rozmezí od 450°C do 500°C. Výsledky tohoto měření znázorňuje 
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graf na obrázku 27, z kterého je patrné, že vzorek zrnitosti < 0,075mm velmi vybočuje ze 

zkoumané řady. Minimální teplota vznícení se od nejjemnější zrnitosti postupně zvyšuje od 

450°C až po již zmíněnou zrnitost < 0,075mm, kde nabývá maxima 500°C a poté postupně 

klesá až k teplotě 470°C u nejhrubší zrnitosti. Tento výsledek je možné přisoudit velké 

jemnosti bramborového škrobu, který lehce propadával nejhrubšími síty, a proto je u tří 

nejhrubších zrnitostí velmi podobná minimální teplota vznícení. 

Obrázek 27 graf znázorňující vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného vzorku 

bramborového škrobu 

Z těchto měření mi jednak vychází i to, že všechny prachy spadají dle tabulky 25 do 

kategorie vznětlivých vzorků. Vliv zrnitosti je sice u všech prachů jasně čitelný, avšak 

u žádné z prachových zrnitostí jsem nepozoroval přechod do jiné kategorie vznětlivosti. 

Tabulka 25 vyhodnocení vznětlivosti rozvířeného prachu [5] 

Teplota vznícení nebo žhnutí Výsledek zkoušky 

< 400°C vzorek je velmi vznětlivý 

400°C – 600°C vzorek je vznětlivý 

600°C – 800°C vzorek je obtížně vznětlivý 

nenalezena vzorek není vznětlivý do teploty 1000°C 
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Závěr 

Hlavním záměrem této diplomové práce bylo, jak jsem již zmínil, zjištění vlivu 

zrnitosti prachu na minimální teplotu vznícení prachu ve vrstvě a stanovení vlivu zrnitosti 

na minimální teplotu vznícení rozvířeného prachu u předem zvolených vzorků hořlavých 

prachů. Výsledky, jež jsem po měření získal a porovnal, udávají jednu z nejobjektivnějších 

informací o jednoduchosti iniciace prachovzduchové směsi. Ve svém porovnávání jsem se 

řídil již zjištěnými výsledky odborné literatury a porovnával, zda se tyto výsledky shodují 

i v mém případě. Avšak ne vždy to bylo snadné, jelikož u vzorků krmných kvasnic jsem 

neměl možnost porovnat výsledky měření s literaturou. V mnoha případech bylo znát, že 

zrnitost má opravdu velký vliv na teplotu vznícení, což bylo i mým cílem. 

Měření jsem prováděl, jak jsem již zmínil, dle metody A normy ČSN EN 50281-2-1. 

U měření minimální teploty vznícení prachové vrstvy jsem nezjistil minimální teplotu, 

jelikož při dosažení normativního maxima 400°C nebylo zpozorováno vznícení ani žhnutí 

u vybraných vzorků prachů. Teplotu vyhřívané desky jsem nastavil na 420°C, abych zjistil, 

zda teplota vznícení není blízká normativnímu maximu. Avšak tato zkouška vyšla znovu 

negativní.  Z tohoto důvodu se všechny tři vzorky řadí do kategorie nevznětlivých do 

teploty 420°C. Zdroje udávají teplotu vznícení prachové vrstvy taktéž nad normativní 

maximum tj. 400°C. Díky tomuto zjištění jsem nebyl schopen posoudit vliv zrnitosti na 

minimální teplotu vznícení prachové vrstvy.   

Pomocí metody B, uvedené rovněž v normě ČSN EN 50281-2-1 jsem stanovoval 

minimální teplotu vznícení rozvířeného prachu a vliv zrnitosti na tuto teplotu. Výsledky 

jsem zaznamenával ve výše uvedených tabulkách a znázorňoval v grafech, ze kterých je 

zřejmé, že se určité hodnoty liší. Vliv zrnitosti na teplotu vznícení shledávám velmi 

vážným, poněvadž teplota vznícení u rozličných zrnitostí je dosti značná. Například 

u pozorovaného vzorku mouky se lišila největší a nejmenší teplota téměř o 100°C. 

U ostatních sledovaných vzorků prachů se teplota liší v rozmezí 30-50°C. Přestože je vliv 

zrnitosti na teplotu vznícení značný, všechny pozorované vzorky spadají do téže kategorie 

– vznětlivý prach. Při konfrontaci mnou naměřených hodnot s hodnotami uvedených ve 

zdrojích odborné literatury, se teploty v určitých zrnitostech shodují.  
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V dílčích závěrech jsem zaznamenal grafy a tabulky znázorňující veškeré naměřené 

údaje a posléze jsem samostatně vyhodnotil jednotlivé vzorky a jejich vliv zrnitosti na 

minimální teplotu vznícení.  

  



- 59 - 

 

Použitá literatura 

Knižní zdroje 

[1] BARTLOVÁ, I., DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002, 243 s. ISBN 80-86634-10-8. 

[2] BARTON, J. Dust explosion prevention and protection: [a practical guide. Woburn, 

Mass.: Gulf Professional, c2002, xiv, 352 p. ISBN 07-506-7519-5. 

[3] DAMEC, J. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005, 188 s. ISBN 80-861-1121-0. 

[4] DAMEC, J., FIONOK, R., HANUŠ, A. Protivýbuchová prevence (návody na cvičení). 

1. vydání, Ostrava: VŠB Ostrava, 1993. ISBN 80-7078-191-2. 

[5] DAMEC, J., ŠIMANDL, L. Laboratorní praktikum protivýbuchové prevence 

technologických procesů. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství. ISBN 80-866-3457-4. 

[6] ECKHOFF, R. K. Dust explosions in the process industries. 3rd ed. Boston: Gulf 

Professional Pub., c2003, xxi, 719 p. ISBN 07-506-7602-7. 

[7] KAPERSTEIN, R. Stanovení minimální teploty vznícení v rozvířeném stavu 

u vybraných prachů na modifikovaném přístroji. 2010. VŠB-TUO. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Diplomová práce. 

Normy 

[8] ČSN EN 50281.: Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem. Metody 

zkoušek část 2-1. Praha: Český normalizační institut. 1999. 

[9] ČSN EN 725.: Speciální technická keramika – Zkušební metody pro keramické prášky. 

Stanovení sypné hmotnosti po setřesení část 8. Praha: Český normalizační institut. 

2006. 

  



- 60 - 

 

Internetové zdroje 

[10] Požárně technické charakteristiky prachů a jejich význam v technické praxi. 

KOŘÍNEK, K. BOZP info [online]. 2006 [cit. 2014-03-20]. Dostupné 

z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/clanky/pozarni_ochrana/prach_vybuchy_pozary.html 

[11] Výbuchy prachů. Igniscon [online]. 2010 [cit. 2014-03-20]. Dostupné 

z: http://www.igniscon.cz/informace-o-vybuchu/vybuchy-prachu/ 

[12] Výbuchové a požárně-technické charakteristiky látek. VST engineering [online]. 

2008 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://www.vst.cz/CZE/informace/vybuchove-

charakteristiky-latek.htm  

[13] Krmné kvasnice. MrazAgro [online]. 2005 [cit. 2014-03-18]. Dostupné 

z: http://mrazagro.cz/pdf/kvasnice_krmne.pdf 

[14] Typy mouky. Pekarny.unas [online]. 2012 [cit. 2014-03-18]. Dostupné 

z: http://www.pekarny.unas.cz/typy_mouky1.html 

[15] Předměřicská mouka pšeničná světlá hladká. Mlýny Voženílek [online]. 2012 [cit. 

2014-03-18]. Dostupné 

z: http://www.mlynyvozenilek.cz/docs/specifikace/predmericka-mouka-psenicna-

hladka-svetla.pdf 

[16] Škrob. Lecyklopaedia [online]. 2010 [cit. 2014-03-18]. Dostupné 

z: http://leccos.com/index.php/clanky/skrob 

[17] Milling Sieving Assisting Sample Preparation & Quality Control. Retch [online]. 

2010 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.retsch.com/dltmp/www/373617-

f5f51fa5dee9/brochure_image_general_en.pdf 

[18] Sušárna Binder ED 53. Fisher Scientific [online]. 2012 [cit. 2014-03-25]. Dostupné 

z: http://www.thermofisher.cz/produkty/susarna-binder-ed-53 

[19] KERN BALANCE 440-35N. IN SITU [online]. 2011 [cit. 2014-03-25]. Dostupné 

z: http://www.insituconservation.com/en/products/laboratory_balances/kern_440_35n 

[20] Regulátor CLARE 4.0. CLASIC CZ [online]. 2005 [cit. 2014-03-20]. Dostupné 

z: http://www.clasic.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1

&lang=cz_CS#vlastnosti 



- 61 - 

 

[21] Série INET. Omegaeng [online]. 2010 [cit. 2014-03-23]. Dostupné 

z: http://www.omegaeng.cz/ppt/pptsc.asp?ref=INET-100&nav= 

[22] Digitální teploměr Greisinger GMH 3230. LABOR komplet [online]. 2005 [cit. 

2014-03-23]. Dostupné z: http://www.laboratorni-potreby.cz/teplomery-digitalni-

kapesni/digitalni-teplomer-greisinger-gmh-3230/ 

  



- 62 - 

 

Seznamy 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 závislost rychlosti spalování na stupni dělení materiálu ................................ - 7 - 

Obrázek 2 Graf vlivu vlhkosti na dolní mez výbušnosti prachů ..................................... - 8 - 

Obrázek 3 znázornění závislosti velikosti částic na měrném povrchu ............................ - 9 - 

Obrázek 4 krmné kvasnice ............................................................................................ - 25 - 

Obrázek 5 hladká pšeničná mouka ................................................................................ - 25 - 

Obrázek 6 bramborový škrob ........................................................................................ - 26 - 

Obrázek 7 stroj RETCH AS 200 basic .......................................................................... - 27 - 

Obrázek 8 detail síta o velikosti ok 0,040 mm .............................................................. - 28 - 

Obrázek 9 sušící pec Binder ED35 ................................................................................ - 29 - 

Obrázek 10 váha Kern 440 – 35N ................................................................................. - 30 - 

Obrázek 11 odměrný válec ............................................................................................ - 30 - 

Obrázek 12 graf znázorňující vliv zrnitosti na sypnou hustotu ..................................... - 31 - 

Obrázek 13 přístroj na měření teploty vznícení usazené vrstvy prachu ........................ - 32 - 

Obrázek 14 regulátor CLARE 4.0 ................................................................................. - 33 - 

Obrázek 15 přístroj InstruNET-100 ............................................................................... - 34 - 

Obrázek 16 kovový kroužek výšky 5 mm pro umístění vzorku .................................... - 34 - 

Obrázek 17 vzorek kvasnic po působení teploty 420°C po dobu 30 minut .................. - 41 - 

Obrázek 18 vzorek mouky po působení teploty 420°C po dobu 30 minut ................... - 41 - 

Obrázek 19 vzorek škrobu po působení teploty 420°C po dobu 30 minut .................... - 42 - 

Obrázek 20 přístroj na měření minimální teplota vznícení rozvířeného prachu ........... - 43 - 

Obrázek 21 rozvířovací systém ..................................................................................... - 44 - 

Obrázek 22 digitální teploměr Greisinger GMH 3230 .................................................. - 45 - 

Obrázek 23 vlevo normativní a vpravo modifikovaný způsob rozvíření ...................... - 46 - 

Obrázek 24 modifikované zařízení ................................................................................ - 46 - 

Obrázek 25 graf znázorňující vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného vzorku 

krmných kvasnic ............................................................................................................. - 54 - 

Obrázek 26 graf znázorňující vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného vzorku hladké 

pšeničné mouky .............................................................................................................. - 55 - 



- 63 - 

 

Obrázek 27 graf znázorňující vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného vzorku 

bramborového škrobu ..................................................................................................... - 56 - 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 třídy jiskrové citlivosti .................................................................................. - 11 - 

Tabulka 2 rozdělení hořlavých prachů .......................................................................... - 12 - 

Tabulka 3 příklad uvádění výsledku minimální teploty vznícení prachové vrstvy ....... - 22 - 

Tabulka 4 úbytek váhy po sušení .................................................................................. - 29 - 

Tabulka 5 sypná hustota jednotlivých zrnitostí kvasnic ................................................ - 36 - 

Tabulka 6 minimální teplota vznícení kvasnic při zrnitosti < 0,125 mm ...................... - 36 - 

Tabulka 7 minimální teplota vznícení kvasnic při zrnitosti < 0,106 mm ...................... - 36 - 

Tabulka 8 minimální teplota vznícení kvasnic zbylých zrnitostí .................................. - 37 - 

Tabulka 9 sypná hustota jednotlivých zrnitostí hladké pšeničné mouky ...................... - 38 - 

Tabulka 10 minimální teplota vznícení mouky při zrnitosti < 0,125 mm ..................... - 38 - 

Tabulka 11 minimální teplota vznícení mouky zbylých zrnitostí ................................. - 39 - 

Tabulka 12 sypná hustota jednotlivých zrnitostí bramborového škrobu ....................... - 39 - 

Tabulka 13 minimální teplota vznícení škrobu při zrnitosti < 0,125 mm ..................... - 40 - 

Tabulka 14 minimální teplota vznícení bramborového škrobu zbylých zrnitostí ......... - 40 - 

Tabulka 15 vyhodnocení vznětlivosti prachové vrstvy ................................................. - 42 - 

Tabulka 16 nejintenzivnější projev vznícení u vzorku kvasnic < 0,125 mm ................ - 49 - 

Tabulka 17 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu o zrnitosti < 0,125mm..... - 49 - 

Tabulka 18 minimální teploty vznícení rozvířeného prachu vzorku kvasnic ................ - 50 - 

Tabulka 19 nejintenzivnější projev vznícení u vzorku mouky < 0,125 mm ................. - 50 - 

Tabulka 20 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu o zrnitosti < 0,125mm..... - 51 - 

Tabulka 21 minimální teploty vznícení rozvířeného prachu vzorku mouky ................. - 51 - 

Tabulka 22 nejintenzivnější projev vznícení u vzorku škrobu < 0,125 mm ................. - 52 - 

Tabulka 23 minimální teplota vznícení rozvířeného prachu o zrnitosti < 0,125mm..... - 53 - 

Tabulka 24 minimální teploty vznícení rozvířeného prachu vzorku škrobu ................. - 53 - 

Tabulka 25 vyhodnocení vznětlivosti rozvířeného prachu ............................................ - 56 - 

 

  



- 64 - 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Nákres zkušebního zařízení dle normy ČSN EN 50281 – 2 – 1 metody A 

Příloha č. 2 Nákres zkušebního zařízení dle normy ČSN EN 50281 – 2 – 1 metody B 

Příloha č. 3 Výsledky zkoumání minimální teploty vznícení rozvířeného prachu krmných 

kvasnic v peci o konstantní teplotě 

Příloha č. 4 Výsledky zkoumání minimální teploty vznícení rozvířeného prachu hladké 

pšeničné mouky v peci o konstantní teplotě 

Příloha č. 5 Výsledky zkoumání minimální teploty vznícení rozvířeného prachu 

bramborového škrobu v peci o konstantní teplotě 

 


