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Anotation 

 

 

Dissertation deals with the determination of parameters of explosion (lower 

explosion limit, the maximum explosion pressure and maximum rate of explosion pressure 

rise) dust-air mixtures in non-standard initial conditions, which are within the scope of this 

work meant to increase the initial temperature and altered the initial pressure (vacuum and 

overpressure). 

Issue of the determination of explosive parameters address by a group of standards 

CSN EN 14 034 - Determination of explosion characteristics of dust clouds. Procedures 

based on these standards define the procedure to follow when determining the explosion 

characteristics of dust under standard laboratory conditions (initial temperature ti = 20 ° C 

and an initial pressure pi = 1 bar). In practice, however, flammable dust can occur 

in an environment that does not correspond to standard laboratory conditions. It may be 

an elevated temperature e.g. during drying or other technological processes or altered 

pressure conditions, whether it is a reduced pressure (vacuum) or elevated pressure 

(overpressure), which may occur for example by pneumatic transport. 

Dissertation is focused on draft calculation tool on the basis of which can be 

estimated explosion characteristics of dust clouds at elevated temperatures or altered the 

initial pressure. These parameters can serve as information for the experimental validation 

of explosion characteristics of dust or as additional information in the design of explosion 

safety measures so that they function reliably and responded well to dust explosion 

parameters affected by the initial conditions. 

As part of this work is also elaborate the methodology for establishing explosion 

characteristics of dust under elevated temperature and altered pressure in the test device 

with the designation "Explosion autoclave VA - 250". 
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Předmluva 

Stanovení výbuchových parametrů (dolní mez výbušnosti, maximální výbuchový 

tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) prachovzdušných směsí je důležitou 

součástí protivýbuchové prevence. Velký důraz je potřeba klást právě výbuchovým 

parametrům prachovzdušných směsí, které mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako je 

velikost částic, vlhkost ale také vlivy počáteční teploty a tlaku v okamžiku iniciace. 

Hořlavý prach se může v technologickém procesu vyskytovat jako produkt výroby nebo 

jako vedlejší produkt a jeho vlastnosti se mohou během jednotlivých procesů zpracování 

měnit. Z těchto důvodů nelze přebírat hodnoty dostupné v literatuře a je potřeba zhodnotit 

konkrétní prach v takovém stavu v jakém se v technologii nachází. 

Výbuchové parametry konkrétního prachu je nutné znát, aby bylo možné kvalitně 

a zodpovědně navrhnout potřebná protivýbuchové opatření. Obecně je známo, jak působí 

počáteční teplota a počáteční tlak na výbuchové parametry, ale neexistuje normativní 

postup, jak postupovat při stanovení výbuchových parametrů ovlivněných počáteční 

teplotou a tlakem. 

Z výše uvedených důvodů je cílem disertační práce návrh výpočetního nástroje 

pro odhad vlivu počáteční teploty a počátečního tlaku na výbuchové parametry (dolní mez 

výbušnosti, maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) 

prachovzdušných směsí. Jako dílčí cíl disertační práce je vypracování metodiky stanovení 

výbuchových parametrů prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách 

(teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250. 

V této souvislosti bych rád poděkoval svému školiteli panu doc. Dr. Ing. Aleši 

Bernatíkovi za odborné vedení v průběhu přípravy a zpracování této disertační práce. 

Dále bych rád poděkoval panu doc. Ing. Jaroslavu Damcovi, CSc. a svým kolegům 

Ing. Miroslavu Mynarzovi a Ing. Jiřímu Serafínovi, Ph.D. za cenné rady a konzultace 

při zpracování disertační práce. Velké díky patří také mé přítelkyni a rodině za podporu 

během celého mého studia. 

Disertační práce byla vypracována v rámci projektu Institut čistých technologií 

těžby a užití energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082 podporovaného 

Operačním programem Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaného ze strukturálních 

fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. ED2.1.00/03.0082. 

Disertační práce vznikla za finanční podpory: 

 Projektu SGS SP2013/153 - Optimalizace procesu rozviřování prachů na výbuchovém 

autoklávu VA – 250 s využitím normou definovaných rozviřovačů prachu. 

 Projektu SGS SP2014/158 - Vliv disperze hořlavých prachů na vybrané požárně-

technické charakteristiky.  



4 

Obsah 

1 ÚVOD................................................................................................................................... 5 

2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE ......................................................................................................... 8 

3 STANOVENÍ VÝBUCHOVÝCH PARAMETRŮ ........................................................................... 9 

2. 1 POPIS ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ .................................................................................................... 9 

4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ ..............................................................................................................13 

4.1 TESTOVANÉ VZORKY .................................................................................................................. 12 

4.2 VLIV POČÁTEČNÍ TEPLOTY NA VÝBUCHOVÉ PARAMETRY .................................................................... 13 

4.2.1 Černé uhlí ................................................................................................................... 13 

4.3 VLIV POČÁTEČNÍHO TLAKU NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ PARAMETRY ................................................... 16 

4.3.1 Černé uhlí ................................................................................................................... 16 

4.3.2 Diskuze výsledků ........................................................................................................ 19 

5 PŘÍNOSY .............................................................................................................................24 

5.1 PRO VĚDU ............................................................................................................................... 24 

5.2 PRO OBOR .............................................................................................................................. 24 

5.3 PRO PRAXI .............................................................................................................................. 24 

6 ZÁVĚR .................................................................................................................................25 

7 SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ .....................................................................................26 

8 PUBLIKACE ..........................................................................................................................31 

  



5 

1 Úvod 

K výbuchu prachovzdušných směsí může dojít všude tam, kde se vyskytuje hořlavý 

prach. Při střední velikosti částic větších než 0,4 mm nelze již většinu prachů standardní 

energií iniciovat. Stačí však přídavek 5 až 10 hmot. % jemných podílů prachu o střední 

velikosti částic cca 0,04 mm a směs je opět výbušná. Je nutné si uvědomit, 

že při manipulaci s prachem vznikají otěrem z větších částic částice menší. [11] Kdekoliv, 

kde se s hořlavými prachy manipuluje, hrozí nebezpečí požáru a výbuchu. Hořlavý prach 

se může v průmyslu vyskytovat jako surovina nebo produkt (např. mouka, cukr, škrob, 

uhlí, kovy, plasty nebo barviva). V některých případech může být prach přítomen jako 

vedlejší produkt (např. textilní prach, dřevěné piliny a prach z procesů, kde jsou pevné 

látky a materiály řezány, leštěny nebo čištěny). Podle [7] vyžaduje bezpečné provozování 

zařízení s výskytem hořlavého prachu charakterizaci závažnosti výbuchu prachovzdušné 

směsi podle skutečných provozních podmínek a to teploty, talku a turbulence. 

 

Obrázek 1 – Výbuch a následný požár - Imperial Sugar [51] 

Následky způsobené výbuchem prachovzdušné směsi a účinky turbulence lze 

demonstrovat na události, která se stala 7. 2. 2008, kdy došlo k výbuchu a následnému 

požáru (Obrázek 1) cukrového prachu v rafinerii Imperial Sugar severozápadně 

od Savannah, stát Georgia. Od přehřátého ložiska pásového dopravníku došlo 

k primárnímu výbuchu, který měl za následek masivní sekundární prašnost způsobenou 

tlakovou vlnou primárního výbuchu, která rozvířila další hořlavý prach a následovala série 
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dalších výbuchů a požárů. Při výbuchu bylo 14 lidí usmrceno, 38 zraněno a velká část 

závodu byla zničena. Záběry z místa výbuchu uvádí Obrázek 2. [52] Na tomto případu lze 

demonstrovat, jak závažné následky mohou být způsobeny účinky turbulence a sérii 

následných výbuchů. 

 

Obrázek 2 – Následky výbuchu a požáru v rafinerii Imperial Sugar [43], [42], [49] 

Jelikož neexistuje komplexní přístup, který je schopný předvídat sílu výbuchu 

(maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) 

v průmyslovém zařízení, výzkumníci přijali praktické metody pro posouzení závažnosti 

výbuchu prachovzdušných směsi. V těchto metodách se parametry výbuchu 

prachovzdušných směsí měří, pomocí laboratorních testovacích zařízení s cílem 

odhadnout, co by se stalo, kdyby stejná směs explodovala v průmyslovém zařízení. 

Pro Českou republiku platí evropská norma ČSN EN 14034 – Stanovení výbuchových 

charakteristik rozvířeného prachu, kde část 1 je věnována stanovení maximálního 

výbuchového tlaku rozvířeného prachu [34], část 2 je věnována stanovení maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku rozvířeného prachu [35], část 3 se věnuje stanovení 

dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu [36] a část 4 se věnuje stanovení mezní 

koncentrace kyslíku rozvířeného prachu [37]. 

Typické parametry závažnosti výbuchu prachu, které tvoří konstrukční základ 

pro velké množství praktických aplikací v průmyslových podnicích, jsou maximální 

výbuchový tlak pmax a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max. 

Maximální výbuchový tlak nám dává informaci o velikosti tlaků, kterých může být během 

výbuchu dosaženo a maximální rychlost nárůstu výbuchu tlaku nám ukazuje, jak rychle 

se tyto tlaky mohou rozvíjet. Z praktického hlediska mohou být tyto parametry použity 

např. pro určení pevnosti průmyslového zařízení a pro návrh zařízení sloužících 

k odlehčení, potlačení nebo zabránění výbuchu. [7] Dalším ne méně významným 

parametrem je hodnota dolní meze výbušnosti, která nám charakterizuje koncentraci 

prachového materiálu ve směsi se vzduchem, která je schopná vytvořit výbušnou 
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koncentraci. Dolní mez výbušnosti se v praxi využívá k určení zón výbušnosti. Limitní 

obsah kyslíku je parametr, který nám udává hranici koncentrace kyslíku v prachovzdušné 

směsi, při které již není prachovzdušná směs schopná explozivní reakce. Znalost tohoto 

parametru má zásadní význam pro ochranu technologie či zařízení před nebezpečím 

výbuchu pomocí inertizace inertními plyny (např. N2, CO2 ….). 

Disertační práce je zaměřena na vliv počáteční teploty a počátečního tlaku 

na výbuchové parametry prachovzdušných směsí. Výbuchovými parametry pro účely této 

práce je myšlena dolní mez výbušnosti a maximální výbuchové parametry, kterými jsou 

maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 
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2 Cíl disertační práce 

Předmětem řešení disertační práce je zhodnocení vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí. Zkoumanými 

výbuchovými parametry v rámci této disertační práce jsou dolní mez výbušnosti 

a maximální výbuchové parametry tedy maximální výbuchový tlak a maximální rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku. 

Disertační práce je řešena ve dvou částech. V první, teoretické části je provedena 

rešerše literatury a přehled aktuálního stavu problematiky ovlivnění výbuchu počátečními 

podmínkami se zaměřením na počáteční tlak a počáteční teplotu. Na teoretickou část 

navazuje část, která se je věnována experimentálnímu měření. Experimentální měření vlivu 

počátečního tlaku a počáteční teploty na výbuchové parametry bylo provedeno 

na výbuchovém autoklávu VA – 250. 

Cílem disertační práce je na základě naměřených experimentálních dat navrhnout 

výpočetní nástroj, které umožní odhad výbuchových parametrů (dolní meze výbušnosti, 

maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku) 

při různých počátečních teplotách a počátečních tlacích. Tento výpočetní nástroj bude 

možné využít, jak pro predikci hodnot při experimentálních měřeních, tak v praxi 

při návrhu preventivních protivýbuchových opatření. 

Dílčími cíli navrhované disertační práce jsou: 

1) Zpracovat podrobnou literární rešerši -  zjištění stavu poznání. 

2) Ověřit počáteční vlivy (počáteční teplota a počáteční tlak) na výbuchové parametry 

prachovzdušných směsí. 

3) Na základě experimentálně získaných výsledků navrhnout rovnice pro určení 

výbuchových parametrů za různých počátečních teplot a počátečních tlaků. 

4) Vypracovat výpočetní nástroj pro odhad vlivu počáteční teploty a tlaku, jak 

na základě vytvořených rovnic, tak s využitím rovnic z odborné literatury. 

5) Návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachovzdušných směsí 

při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu  

VA – 250. 

Na základě navrhnuté metodiky bude možné rozšířit uplatnění zkušební aparatury 

pro testování výbušnosti prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách 

a přiblížit tak experimentální měření výbuchových parametrů podmínkám vyskytujícím 

se v průmyslových oborech.  
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3 Stanovení výbuchových parametrů 

Pro stanovení výbuchových parametrů se používá řada norem ČSN EN 14034 

konkrétně: 

 ČSN EN 14034-1+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu. [34] 

 ČSN EN 14034-2+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

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

rozvířeného prachu. [35] 

 ČSN EN 14034-3+A1. Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu: 

Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu. [36] 

Postupy pro měření výbuchových parametrů dle ČSN EN 14 034 při běžných 

podmínkách jsou uvedeny v příloze B. 

Na základě těchto norem byly zpracovány postupy pro experimentální měření 

výbuchových parametrů na zkušebním zařízení – výbuchový autokláv VA – 250. Jelikož 

se nejedná o normové zařízení (výbuchový autokláv o objemu 1m
3
 nebo výbuchový 

autokláv o objemu 20 l) musely být normové postupy upraveny tak, aby odpovídaly 

zkušebnímu zařízení, jež je na Fakultě bezpečnostního inženýrství k dispozici. Metodika 

měření výbuchových parametrů na výbuchovém autoklávu VA – 250 je uvedena 

ve vložené příloze H. 

2. 1 Popis zkušebního zařízení 

Experimentální měření výbuchových parametrů prachu bylo provedeno 

na výbuchovém autoklávu VA – 250 o objemu výbuchového prostoru 250 l. Výbuchový 

autokláv umožňuje měření maximálních výbuchových parametrů prachů, plynů a par 

hořlavých kapalin případně jejich kombinací. Dále je možné na výbuchovém autoklávu 

stanovovat meze výbušnosti a limitní obsah kyslíku. Jelikož je autokláv vybaven 

vyhříváním je možné stanovovat všechny uvedené parametry i při zvýšených teplotách. 

Schéma výbuchového autoklávu VA – 250 uvádí Obrázek 3. 

Experimentální měření bylo provedeno s následujícími parametry: 

 Rozviřovací tlak:  20 barů 

 Iniciační zdroj:  chemický iniciátor o celkové energii 10 kJ (2 x 5 kJ) 

 Doba rozvíření:  300 ms 

 Doba zpoždění iniciace: 50 ms 

 Rozviřovací tryska:  tryska se zpětným odrazem 
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Obrázek 3 – Schéma výbuchového autoklávu VA – 250 [20] 

Popis zařízení: 

1. Horní polokoule 

2. Dolní polokoule 

3. Spodní rámová konstrukce 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 

5. Hydraulický píst na otvírání komory 

6. Uzavírací kameny – 12 ks. (zámky) 

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny 

8. Hydraulická jednotka 

9. Motor hydraulické jednotky 

10. Tlakové čidlo 

11. Kontakty pro iniciaci palníku 

12. Elektrody vysokého napětí 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 

14. Pneumatický ventil vývěvy 

15. Krycí síto 

16. Míchadlo 

17. Nastavitelný rozviřovací kužel 

18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

20. Manometr 

21. Elektromagnetický ventil 

22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

25. Elektronika autoklávu 

26. Motor vývěvy 

27. Převodník elektrického signál
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Zkušební postup pro měření výbuchových parametrů prachovzdušných směsí 

při zvýšené počáteční teplotě a změněném počátečním tlaku na zkušebním zařízení  

VA – 250 vychází z požadavků normy ČSN EN 14034 a je uveden ve vložené příloze H, 

kde je uveden návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachovzdušných směsí 

při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250., 

která vznikla v rámci této disertační práce. 
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4 Testované vzorky 

Pro experimentální měření vlivu počáteční teploty a počátečního tlaku 

na výbuchové parametry byly zvoleny 4 prachové vzorky. Před samotným 

experimentálním měřením byly provedeny analýzy fyzikálních vlastností těchto 

prachových vzorků, které shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 – Fyzikální vlastnosti testovaných vzorků 

Vzorek 
Vlhkost 

(%MC) 

Sypná 

hmotnost 

(kg·m
-3

) 

Střední velikost 

zrna (mm) 

ČERNÉ UHLÍ 

 
 

0,96 ± 0,07 490 ± 20 0,085 

TONER 

 
 

0,27 ± 0,05 610 ± 20 < 0,025 

PŠENIČNÁ HLADKÁ 

MOUKA 

 
 

8,78 ± 0,02 530 ± 20 0,116 

KRMNÉ KVASNICE 

 
 

7,78 ± 0,15 560 ± 20 0,08 
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5 Výsledky měření 

Pro účely autoreferátu jsou uvedeny pouze výsledky vzorku černého uhlí. Výsledky 

zbylých tří vzorků jsou zpracovány stejnou formou a jsou uvedeny v disertační práci. 

5.1 Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry 

5.1.1 Černé uhlí 

Tabulka 2 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počáteční teploty 

na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní mez 

výbušnosti černého uhlí. 

Tabulka 2 – Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry černého uhlí 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

20 7,3 83 60 

40 6,8 96 60 

60 6,3 113 60 

80 5,9 133 50 

100 5,6 145 50 

Obrázek 4 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku černého 

uhlí při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C a 100°C. Jak je z křivek závislosti 

výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci vidět s rostoucí teplotou výbuchový tlak 

klesá. 

 

Obrázek 4 – Závislost výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné počáteční teploty 
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Obrázek 5 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku černého uhlí při počátečních teplotách 20°C, 40°C, 60°C, 80°C 

a 100°C. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

na koncentraci vidět s rostoucí teplotou rychlost nárůstu výbuchového tlaku roste. 

 

Obrázek 5 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné 

počáteční teploty 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 6 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou 

maximální výbuchový tlak černého uhlí klesá. Závislost maximálního výbuchového tlaku 

černého uhlí na počáteční teplotě vyjadřuje rovnice (1). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑡 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,20°𝐶 ∙ [1 − 0,002961 ∙ (𝑡 − 20)]     (1) 

 

Obrázek 6 – Vliv počáteční teploty na maximální výbuchový tlak černého uhlí 
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Z grafu, který zobrazuje Obrázek 7 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou roste i 

maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí. Závislost maximální rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici (2). 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑡
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,20°𝐶
∙ [1 + 0,009898 ∙ (𝑡 − 20)]    (2) 

 

Obrázek 7 – Vliv počáteční teploty na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 8 je patrné, že s rostoucí počáteční teplotou klesá 

dolní mez výbušnosti černého uhlí. Závislost dolní meze výbušnosti černého uhlí 

na počáteční teplotě lze vyjádřit rovnici (3). 

𝐷𝑀𝑉𝑡 = 𝐷𝑀𝑉 20°𝐶 ∙ [1 − 0,002517 ∙ (𝑡 − 20)]     (3) 
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Obrázek 8 – Vliv počáteční teploty na dolní mez výbušnosti černého uhlí 

5.2 Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry 

5.2.1 Černé uhlí 

Tabulka 3 uvádí přehled výsledků experimentálního měření vlivu počátečního tlaku 

na maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní mez 

výbušnosti černého uhlí. 

Tabulka 3 – Vliv počátečního tlaku na výbuchové parametry černého uhlí 

Počáteční 

tlak pi 

(bar) 

Maximální 

výbuchový tlak pmax 

(bar) 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s
-1

) 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m
-3

) 

0,5 3,6 60 50 

0,75 5,5 74 60 

1 7,3 83 60 

1,25 9 147 70 

1,5 10,7 172 90 

Obrázek 9 prezentuje experimentálně naměřené výbuchové křivky vzorku černého 

uhlí při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 1,5 baru. Jak je z křivek závislosti 

výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste 

i výbuchový tlak, naopak s klesajícím počátečním tlakem výbuchový tlak klesá a dochází 

k uzavírání výbuchových charakteristik. 

 

Obrázek 9 – Závislost výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné počáteční tlaky 
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Obrázek 10 prezentuje experimentálně naměřené křivky rychlosti nárůstu 

výbuchového tlaku vzorku černého uhlí při počátečních tlacích 0,5; 0,75; 1; 1,25 a 

1,5 baru. Jak je z křivek závislosti rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

na koncentraci vidět s rostoucí počátečním tlakem roste i rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku, naopak s klesajícím počátečním tlakem rychlost nárůstu výbuchového tlaku klesá 

a dochází k uzavírání výbuchových charakteristik. 

 

Obrázek 10 – Závislost rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na koncentraci pro rozdílné 

počáteční tlaky 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 11 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální výbuchový tlak černého uhlí. Závislost maximálního výbuchového tlaku 

černého uhlí na počátečním tlaku vyjadřuje rovnice (4). 

𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,980226 ∙ (𝑝 − 1)]     (4) 
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Obrázek 11 – Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak černého uhlí 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 12 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste i maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí. Závislost maximální 

rychlosti nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici 

(5). 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,𝑝
= (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)

𝑚𝑎𝑥,1 𝑏𝑎𝑟
∙ [1 + 1,097643 ∙ (𝑝 − 1)]    (5) 

 

Obrázek 12 – Vliv počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku černého uhlí 

Z grafu, který zobrazuje Obrázek 13 je patrné, že s rostoucím počátečním tlakem 

roste dolní mez výbušnosti černého uhlí. Závislost dolní meze výbušnosti černého uhlí 

na počátečním tlaku lze vyjádřit rovnici (6). 
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𝐷𝑀𝑉𝑝 = 𝐷𝑀𝑉 1 𝑏𝑎𝑟 ∙ [1 + 0,444444 ∙ (𝑝 − 1)]     (6) 

 

Obrázek 13 – Vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti černého uhlí 

5.2.2 Diskuze výsledků 

Tabulka 4 a Tabulka 5 uvádí srovnání experimentálních výsledků vlivu počáteční 

teploty a počátečního tlaku na výbuchové parametry (označených červenou barvou) 

s hodnotami určenými pomocí rovnic, které byly vytvořeny v rámci této práce a také 

s hodnotami určenými pomocí rovnic získanými rešeršní prací odborné literatury.  
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Tabulka 4 – Srovnání experimentálních výsledků vlivu počátečního tlaku na výbuchové parametry s predikovanými hodnotami 

 

  

Počáteční tlak 

pi (bar) 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

EXPERIMENT 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

ROVNICE LEPÍK 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

KUHNER VA-20 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s-1) 

EXPERIMENT 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s-1) 

ROVNICE LEPÍK 

Maximální rychlost 

nárůstu výbuchového 

tlaku (dp/dt)max (bar·s-1) 

KUHNER VA-20 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

EXPERIMENT 

Dolní mez 

výbušnosti DMV 

(g·m-3) ROVNICE 

LEPÍK 

ČERNÉ UHLÍ 

0,5 3,6 3,7 3,5 60 37 42 50 47 

0,75 5,5 5,5 5,2 74 60 62 60 53 

1 7,3 7,3 7,3 83 83 83 60 60 

1,25 9 9,1 8,7 147 106 104 70 67 

1,5 10,7 10,9 10,5 172 129 125 90 73 

TONER 

0,5 3,8 4,1 3,8 119 145 123 20 12 

0,75 5,6 5,9 5,7 172 195 185 30 21 

1 7,7 7,7 7,7 246 246 246 30 30 

1,25 9,1 9,5 9,6 255 297 308 40 39 

1,5 10,6 11,3 11,5 312 347 369 60 48 

PŠENIČNÁ HLADKÁ MOUKA 

0,5 3,5 3,4 3,3 36 39 37 40 34 

0,75 5,1 5,1 5 60 56 55 40 42 

1 6,7 6,7 6,7 73 73 73 50 50 

1,25 8,4 8,3 8,3 86 90 91 60 58 

1,5 10,1 10,0 10 108 107 110 80 66 

KRMNÉ KVASNICE 

0,5 3,7 3,5 3,3 60 60 52 20 13 

0,75 5,4 5,0 4,9 87 82 78 20 17 

1 6,5 6,5 6,5 104 104 104 20 20 

1,25 8,6 8,0 8,2 123 126 130 30 24 

1,5 10,1 9,5 9,9 158 148 156 40 27 
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Tabulka 5 – Srovnání experimentálních výsledků vlivu počáteční teploty na výbuchové parametry s predikovanými hodnotami 

Počáteční 

teplota ti 

(°C) 

Maximální 

výbuchový tlak 

pmax (bar) 

EXPERIMENT 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

ROVNICE 

LEPÍK 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

KUHNER 

VA-20 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

ROVNICE 

GLARNER 

Maximální 

výbuchový 

tlak pmax 

(bar) 

ROVNICE 

WIEMANN 

Maximální 

rychlost nárůstu 

výbuchového 

tlaku (dp/dt)max 

(bar·s-1) 

EXPERIMENT 

Maximální 

rychlost 

nárůstu 

výbuchového 

tlaku 

(dp/dt)max 

(bar·s-1) 

ROVNICE 

LEPÍK 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

EXPERIMENT 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

ROVNICE 

LEPÍK 

Dolní mez 

výbušnosti DMV 

(g·m-3) 

ROVNICE 

BABRAUSKAS 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

ROVNICE 

HATTWIG 

Dolní mez 

výbušnosti 

DMV (g·m-3) 

ROVNICE 

BARKNECHT 

ČERNÉ UHLÍ 

20 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 83 83 60 60,00 60,00 60,00 60,00 

40 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 96 99 60 56,98 55,38 55,36 56,76 

60 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 113 116 60 53,96 51,31 51,27 53,52 

80 5,9 6,0 6,2 6,2 6,2 133 132 50 50,94 47,71 47,65 50,28 

100 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 145 149 50 47,92 44,49 44,41 47,04 

TONER 

20 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 246 246 30 - 30,00 30,00 30,00 

40 6,7 7,2 7,2 7,3 7,3 221 229 30 - 27,69 27,68 28,38 

60 6,3 6,6 6,8 6,9 6,9 212 213 30 - 25,66 25,64 26,76 

80 5,8 6,1 6,5 6,5 6,5 184 196 30 - 23,86 23,82 25,14 

100 5,5 5,6 6,2 6,2 6,2 182 180 30 - 22,25 22,21 23,52 

PŠENIČNÁ HLADKÁ MOUKA 

20 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 73 73 50 50,00 50,00 50,00 50,00 

40 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 75 75 50 46,98 46,15 43,13 47,30 

60 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 76 77 50 43,95 42,76 42,73 44,60 

80 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 79 80 40 40,93 39,76 39,71 41,90 

100 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 82 82 40 37,90 37,08 37,01 39,20 

KRMNÉ KVASNICE 

20 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 104 104 20 20,00 20,00 20,00 20,00 

40 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 106 107 20 18,99 18,46 18,45 18,92 

60 6 5,9 5,8 5,8 5,8 110 109 20 17,98 17,10 17,09 17,84 

80 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 113 112 20 16,98 15,90 15,88 16,76 

100 5,4 5,4 5,2 5,3 5,2 114 115 15 15,97 14,83 14,80 15,68 
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Vliv počáteční teploty 

Experimentálně získané hodnoty potvrzují, že s rostoucí počáteční teplotou klesá 

výbuchový tlak u všech testovaných prachů (černé uhlí, toner, pšeničná hladká mouka 

a krmné kvasnice). Rychlost nárůstu výbuchové tlaku s rostoucí počáteční teplotou roste 

pro tři testované prachy (černé uhlí, pšeničná hladká mouka a krmné kvasnice). U vzorku 

toneru dochází s rostoucí teplotou k poklesu rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, což 

potvrzuje informace získané rešerší, že u vzorků prachů s vysokou hodnotou rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku dochází s rostoucí teplotou k poklesu. Dolní mez výbušnosti 

s rostoucí teplotou klesá u tří testovaných prachů (černé uhlí, pšeničná hladká mouka 

a krmné kvasnice) u vzorku toneru je hodnota dolní meze výbušnosti konstantní. 

Experimentální výsledky byly porovnány s výpočtovými hodnotami 

od jednotlivých autorů a také s rovnicemi sestavenými dle experimentálních dat v rámci 

této práce. 

Pro výpočet vlivu počáteční teploty na maximální výbuchový tlak byly v rámci 

rešerše nalezeny celkem tři metody, jak vliv počáteční teploty na maximální výbuchový 

tlak odhadnout. V jednom případě se jedná a software od společnosti Kühner AG 

a ve dvou dalších se jedná o rovnice sestavené na základě experimentálních dat 

jednotlivých autorů. Výpočtové hodnoty se od sebe téměř vůbec neliší a jsou v dobré 

shodě s experimentálními daty i hodnotami dle rovnice sestavené na základě 

experimentálního měření této práce. 

Pro výpočet vlivu počáteční teploty na rychlost nárůstu výbuchového tlaku nebyl 

rešerší nalezen žádný dostupný postup, jak početně odhadnout vliv počáteční teploty 

na rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Důvod, že nebyly publikovány žádné výpočetní 

metody, bude pravděpodobně z toho důvodu, že rychlost nárůstu výbuchového tlaku je 

velice komplexní proces a vlivem změny počáteční teploty může docházet jak k nárůstu, 

tak poklesu rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, jak potvrdilo i experimentální měření, 

kdy pro vzorek toneru, který měl nejvyšší hodnotu nárůstu výbuchového tlaku ze všech 

testovaných vzorků, docházelo vlivem rostoucí teploty k poklesu rychlosti na rozdíl 

od zbylých tří vzorků (černé uhlí, pšeničná hladká mouka a krmné kvasnice), kdy 

s rostoucí teplotou rostla i rychlost nárůstu výbuchového tlaku. 

Pro výpočet vlivu počáteční teploty na dolní mez výbušnosti byly rešerši nalezeny 

celkem tři rovnice, podle kterých lze tento vliv odhadnout. Výsledky získané dle 

jednotlivých rovnic jsou v dobré shodě s experimentálními daty. U vzorku toneru byla 

naměřena dolní mez výbušnosti pro všechny testované počáteční teploty stejná (30 g·m
-3

) 

a tato hodnota odpovídá i vypočteným hodnotám, kdy nejnižší koncentrace dolní meze 

byla odhadnuta na 22,21 g·m
-3

 což i při zvýšení přesnosti měření oproti normě znamená, 

že vzorek toneru by při hodnotě 20 g·m
-3

 již neměl být výbušný.  



 

23 

Vliv počátečního tlaku 

Experimentálně získané hodnoty potvrzují, že s rostoucím počátečním tlakem roste 

maximální výbuchový tlak, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku a dolní mez 

výbušnosti u všech testovaných prachů (černé uhlí, toner, pšeničná hladká mouka a krmné 

kvasnice). 

Experimentální výsledky byly porovnány s výpočtovými hodnotami ze software 

od společnosti Kühner AG a také s rovnicemi sestavenými dle experimentálních dat 

v rámci této práce. 

Pro výpočet vlivu počátečního tlaku na maximální výbuchový tlak byla v rámci 

rešerše nalezena pouze jedna metoda, jak vliv počátečního tlaku na maximální výbuchový 

tlak odhadnout a to pomocí software od společnosti Kühner AG. Výpočtové hodnoty se 

od sebe téměř vůbec neliší a jsou v dobré shodě s experimentálními daty i hodnotami dle 

rovnice sestavené na základě experimentálního měření této práce. 

Pro výpočet vlivu počátečního tlaku na maximální rychlost nárůstu výbuchového 

tlaku byla v rámci rešerše nalezena pouze jedna metoda, jak vliv počátečního tlaku 

na maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku odhadnout a to pomocí software 

od společnosti Kühner AG. Výpočtové hodnoty v dobré shodě s experimentálními daty 

i hodnotami dle rovnice sestavené na základě experimentálního měření této práce. 

Pro výpočet vlivu počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti nebyla v rámci rešerše 

nalezena žádná metoda, jak vliv počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti odhadnout. 

Pro odhad vlivu počátečního tlaku na dolní mez výbušnosti lze využít jen rovnice 

sestavené na základě experimentálního měření této práce.  
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6 Přínosy 

6.1 Pro vědu 

Naměření nových a cenných experimentálních dat výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí při nestandardních počátečních podmínkách, které pomohou 

pochopit vliv počáteční teploty a tlaku na výbuchové parametry vybraných prachových 

vzorků. Na základě těchto dat jsou zpracovány numerické predikční modely, které mohou 

být dále využity v dalším vědeckém bádání ovlivnění výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí. 

6.2 Pro obor 

Na základě provedených experimentálních měření a shromáždění dat byl zpracován 

návrh metodiky stanovení výbuchových parametrů prachovzdušných směsí při různých 

počátečních podmínkách (teplota a tlak) na výbuchovém autoklávu VA – 250. Tato 

metodika může být dále využita jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty Fakulty 

bezpečnostního inženýrství při měření závěrečných prací a také pro měření zakázek 

z průmyslu. 

6.3 Pro praxi 

Na základě vytvořeného výpočetního nástroje, který vychází jak s experimentálních 

dat této práce, tak z odborné literatury bude buď možné odhadnout výbuchové parametry 

prachovzdušných směsí při nestandardních pracovních podmínkách (vliv počáteční teploty 

a počátečního tlaku), nebo využít zpracovanou metodiku stanovení výbuchových 

parametrů prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) 

na výbuchovém autoklávu VA – 250 a získat tak relevantní údaje výbuchových parametrů. 

Snahou je při laboratorních měřeních výbuchových parametrů se co nejvíce přiblížit 

podmínkám, které se vyskytují přímo v praxi a získat tak relevantní údaje výbuchových 

parametrů, které jsou dále využívány při navrhování prvků protivýbuchové ochrany, které 

díky těmto hodnotám mohou být navrženy efektivněji přímo pro podmínky, v kterých 

budou dále používány. 
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7 Závěr 

V rámci této práce bylo provedeno experimentální měření vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry (dolní mez výbušnosti, maximální výbuchový 

tlak a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku) prachovzdušných směsí. 

Pro experimentální měření byly zvoleny celkem čtyři prachové vzorky z oblasti uhelných 

prachů (černé uhlí), syntetických organických prachů (toner) a přírodních organických 

prachů (pšeničná hladká mouka a krmné kvasnice). 

Na základě experimentálních výsledků byly zpracovány rovnice pro odhad vlivu 

počáteční teploty a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí. 

Výsledky byly dále porovnány s rovnicemi pro odhad vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry získané z odborné literatury. Na základě 

těchto výsledků byl dále zpracován výpočetní nástroj pro odhad vlivu počáteční teploty 

a počátečního tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí, který je uveden 

ve vložené příloze CH. 

Na základě zkušeností získaných v rámci zpracování této práce a informací 

z odborné literatury byla zpracována metodika stanovení výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí při různých počátečních podmínkách (teplota a tlak) 

na výbuchovém autoklávu VA – 250, která je uvedena ve vložené příloze H. 

Z hlediska praktického využití je znalost výbuchových parametrů ovlivněných 

počáteční teplotou a počátečním tlakem přínosem hlavně pro návrh preventivních 

protivýbuchových opatření v průmyslu. 

Pro zvýšení přínosu pro vědní obor a následně také pro praxi doporučuji pokračovat 

v další práci s dalšími vzorky prachu, které se mohou v průmyslu vyskytovat (např. vzorky 

kovových prachů) a dále navázat na oblast výzkumu ovlivnění výbuchových parametrů 

prachovzdušných směsí kumulativních vlivů (např. zvýšená teplota společně se zvýšeným 

tlakem atd.). 
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