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ANOTACE 

VYVLEČKA, Daniel. Studie vlivu nízkých teplot na výbušné vlastnosti směsi paliva a 

vzduchu. Ostrava, 2020. 70 s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

Diplomová práce se zabývá studiem vlivu nízkých teplot na výbušné vlastnosti směsi 

paliva a vzduchu. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a teoretické údaje vztahující se k 

problematice daného tématu, analyzován současný stav. Další část práce je zaměřena na 

popis a hodnocení experimentu, který proběhl v laboratorních podmínkách - v zařízení 

zvaném autokláv. Měřením byla získána potřebná data, jenž mohou být přínosem v praxi a 

mohou být uplatněna například při navrhování protivýbuchové ochrany. Práce pokračuje 

návrhem, jakým směrem by se měl ubírat výzkum výbušných směsí plynů se vzduchem v 

následujících letech. V závěru se seznámíme s vyhodnocením z pohledu autora, a 

zodpovíme, zda se podařilo naplnit všechny parametry práce dle stanoveného zadání. 

Klíčová slova: Metan, výbuchový tlak, predikce maximálního výbuchového tlaku, rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku, deflagrační index, čas do dosažení maxima výbuchového 

tlaku, laminární rychlost hoření. 



 

ANNOTATION 

VYVLEČKA, Daniel. The effect of low temperatures on the explosion characteristics of 

fuel-air mixtures. Ostrava, 2020. 70 p. Diploma thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering. 

The diploma thesis deals with the study of the effect of low temperatures on the explosive 

properties of a fuel-air mixture. In the first part of the thesis will be explained the basic 

concepts and theoretical data related to the issue of this topic, which will be divided into 

the relevant chapters. The next part is focused on the description and evaluation of the 

experiment, which took place in laboratory conditions - in a device called autoclave. 

Measurement has obtained the necessary data, which can be beneficial and can be applied 

in practice, when designing explosion protection. Furthermore, there is a suggestion in 

which direction should the research of explosive mixtures of gases and air in the coming 

years. The conclusion of the thesis is its evaluation from the author's point of view and 

whether all the parameters entered in the assignment were met. 

Key words: Methan gas, explosion pressure, maximum adiabatic explosion pressure, 

maximum rate of pressure rise, deflagration index, time to reach the maximum explosion 

pressure, laminar burning velocity. 
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Seznam zkratek 

Tabulka 1 – Seznam zkratek 

CNG Stlačený zemní plyn 

CO2 Oxid uhličitý 

H2S Sulfan 

CH4 Metan 

kV Kilovolty 

m3 Metry krychlové 

mA Miliampéry 

mm Milimetry 

ms Milisekundy 

NOx Oxidy dusíku 

ot./min Otáčky za minutu 

PLC Programovací logická řídící jednotka 

PLC Programovací logická řídící jednotka 

TUO Technická univerzita Ostrava 

USB Univerzální sériová sběrnice 

VŠB Vysoká škola Báňská 

 



 

Seznam symbolů 

Tabulka 2 – Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

(dp/dt)exp bar/s Rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max bar/s Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

KG bar.m/s Deflagrační index 

Klaminar MPa.m/s Deflagrační index v laminárním prostředí 

Kturbulent MPa.m/s Deflagrační index v turbulentním prostředí 

LFL obj. % Dolní hranice výbušnosti 

UFL obj. % Horní mez výbušnosti 

pmax a bar Výbuchový tlak 

pad i  Bar Adiabatický výbuchový tlak 

Tad K Adiabatická teplota plamene 

Kst MPa.m/s Konstanta exploze 
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Úvod 

Cílem mé diplomové práce je přispět ke studiím vlivu nízkých teplot na výbušné vlastnosti 

směsi paliva a vzduchu prvním standardním měřením za použití metod teoretického i 

experimentálního poznání. 

Hlavní otázkou, na kterou vědecké výsledky této diplomové práce odpovídají, je: „Jaký je 

vliv nízké (počáteční) teploty na výbušné vlastnosti směsi paliva a vzduchu?“ 

Výchozím předpokladem pro úspěšné zodpovězení položené otázky je provedení důkladné 

analýzy dostupných studií zabývajících se danou problematikou. Zároveň je nutné 

jednoznačně a jasně stanovit parametry pro hranice výzkumu v rámci výbuchových věd. 

Základní parametry charakterizující výbuchové vlastnosti jsou v práci vymezeny dle 

odborné literatury [1], [2], [3], [4], [5], [10] následovně: výbuchový tlak, pmax, rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku, (dp/dt)max, a deflagrační index, KG. Definice těchto veličin je 

možné dohledat v uvedené literatuře v cizím jazyce nebo česky v normě ČSN EN 15967 

[10]. Z hlediska kompozice práce a se znalostí základních proměnných lze hlavní otázku 

dále rozdělit na několik dílčích podotázek. 

Zvyšuje snížení počáteční teploty maximální výbuchový tlak, pmax?  

Zvyšuje snížení počáteční teploty rychlost nárůstu výbuchového tlaku, (dp/dt)max a 

také KG? Kromě uvedených experimentálně získaných parametrů je v práci využito také 

matematické modelování, jehož výsledkem je adiabatický výbuchový tlak, pad, a teplota, 

Tad, pro které lze formulovat otázku: Existuje souvislost mezi pmax a pad i Tad? A 

konečně, pomocí matematického modelování lze odpovědět na dílčí otázku: Snižuje 

počáteční teplota výbuchu metanu ve směsi s palivem emise CO2, NOx a dalších 

produktů výbuchu?  

Chceme-li úspěšně zodpovědět všechny položené otázky, musíme nejdříve stanovit, co o 

oblasti výzkumu vypovídají studie provedené za posledních 10 let. Období deseti let 

vyhodnocuji jako dostatečné pro vymezení širších souvislostí zkoumané oblasti. Je 

nezbytné zdůraznit, že nejde pouze o shrnutí dat, nýbrž o nalezení spojitostí mezi 

jednotlivými publikovanými studiemi a výsledky mé diplomové práce. 
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1. Současný stav poznání 

1.1 Li et al. 

První studií zabývající se danou problematikou představuje kolektiv čínských autorů 

Čínské akademie věd a Výzkumného elektro-energetického institutu pod vedením Dr. Lia 

v roce 2011. Originální název studie „Effect of low temperature on the flammability limits 

of methane/nitrogen Mixtures“ lze volně přeložit do češtiny jako „Vliv nízké teploty na 

limity hořlavosti směsi metanu / dusíku.“ Možná by bylo vhodné doplnit „ve vzduchu“, aby 

byl jednoznačně definován hořlavý soubor. Tímto je také rovněž dáno zaměření studie. 

Studovaným materiálem je metan jako čistý plyn a jako směs s dusíkem. Jedná se tedy o 

studii, kterou lze tematicky z hlediska výbuchových věd zařadit mezi práce zabývající se 

inertizací. Experimentálním zařízením je nádoba válcového tvaru o objemu 1,54 litrů. Jako 

iniciační zdroj je použita permanentní jiskra s dobou trvání 500 ms. Jako motivace autorů 

je, že: „Metan z uhlí je považován za nový zdroj energie s velkou potenciální ekonomickou 

hodnotou. Kromě toho by těžba metanu z uhelného lože mohla snížit nehodovost výbuchu v 

uhelných dolech a chránit atmosféru. Může být přepravován, skladován a využíván 

zkapalněním a čištěním, protože má vysokou hustotu v kapalné fázi. Zkapalnění a čištění 

však může vyvolat explozi kyslíkem v původním metanovém uhlí“ [3]. Metan z uhlí je 

doslova přeložen z „Coal-bed methane“. Tímto autoři podtrhují a dále rozvádějí podstatu 

myšlenky, že se jedná o metan extrahovaný přímo z uhelné horniny nikoli plynný metan, 

který doprovází těžbu uhlí. Tímto je také podtrženo slovo „…great potential economic 

value…“ a jeho význam nejenom velký, ale i relativně nový v porovnání se stávajícím 

stavem. Metan obsažený v hornině totiž představuje naprosto jiný zdroj nebezpečí než 

metan plynný a to jak z hlediska (ne)bezpečnosti, tak z hlediska jeho uvolnění a úniku do 

životního prostředí. Takto získaný metan je možné dále zkapalnit pro další použití. 

Zkapalnění lze provést chladem nebo tlakem, přičemž první způsob má širší návaznost na 

téma diplomové práce. To proto, že nižší teploty plynu mají podstatný vliv na jeho 

fyzikální chování a také na jeho výbuchové parametry. Jednou z možností, jak řešení toho 

problému uchopit, je stanovení inertizačního poměru za různých počátečních teplot. Pro 

zajištění bezpečnosti by proto měl být stanoven limit hořlavosti a kritický poměr hořlavosti 

směsí metanu a dusíku. Na základě předchozích studií jsou spodní limity hořlavosti metanu 
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při nízkých teplotách relativně užší než limity při normální a zvýšené teplotě.“ Z poslední 

věty vyplývá, že zvýšením teploty se zvětšuje rozsah hořlavosti a tedy pro opačný trend se 

předpokládá a je experimentálně dokázáno, že snížení počáteční teploty zužuje rozsah 

výbušnosti. Toto lze velice názorně prezentovat na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1 Rozsah hořlavosti směsi metanu s dusíkem ve vzduchu [3] 

Na obrázku č. 1 je rozsah hořlavosti směsi metanu s dusíkem při atmosférickém tlaku a 

nízkých počátečních teplotách. Z obrázku je zřejmé, že horní mez hořlavosti metanu klesá, 

zatímco spodní mez hořlavosti zůstává téměř konstantní s rostoucím molárním poměrem 

dusíku k metanu při počátečních teplotách v rozsahu 150 - 300 K, tedy -123 – 27 °C. 

Protože byl tento trend již známý z předchozích studií, není považován za hlavní přínos 

článku. Autoři naopak výsledek využívají k demonstraci funkčnosti nového zařízení 

(srovnej „An experimental setup was established to measure the flammability limits of 

methane/nitrogen/air mixtures at low temperatures.“)  
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1.2 Chen et al. 

Druhá studie byla publikována o pět let později, tedy v roce 2016. Tuto studii představuje 

za kolektiv čínských autorů Čínské lékařské university (China Medical University) a 

Čínské kulturní university (Chinese Culture University) Dr. Chen.  Originální název studie 

„Nitrogen dilution effect on the flammability limits for hydrocarbons“ [2], lze přeložit do 

češtiny jako „Effekt ředění na limity hořlavosti uhlovodíků.“ Možná by i zde bylo vhodné 

doplnit „ve vzduchu“, aby byl jednoznačně definován hořlavý soubor. Tímto je také rovněž 

dáno zaměření studie. Studovaným materiálem jsou čisté plyny a jejich směsi s dusíkem. I 

tuto studii, lze systematicky z hlediska výbuchových věd zařadit mezi práce zabývající se 

inertizací. Jedná se o čistě výpočetní výsledky. Z prezentovaných dat je pro výzkum 

diplomové práce nejdůležitějším výsledkem tabulka 3. 

Tabulka 3 – Vypočítané h pro atmosférický tlak a teplotu [2] 

 

Standardní výpočet adiabatické teploty plamene je založen na použití Le Chatelierovy 

rovnice, která je široce přijímána pro odhad mezí hořlavosti směsi hořlavých plynů. Složité 

směsi jsou však složeny z hořlavých plynů i nehořlavých plynů, ale i inertních plynů. 

Autoři udávají, že „Inertní plyn je do směsí přidáván za účelem snížení koncentrace 

kyslíku pod limitní koncentraci kyslíku za účelem snížení pravděpodobnosti výbuchu. 

Současný stav poznání dospěl k závěru, že metoda výpočtu adiabatických teplot plamene 

je výkonným nástrojem pro odhad horní meze výbušnosti směsi plynů složených z paliva a 

inertního plynu a adiabatická teplota plamene přibližně 1400 K poskytne nejpřesnější 

výsledky pro metan a etylen.“ Poslední věta je velice důležitá a koresponduje 

s prezentovanou tabulkou, kde je hned jako první plyn prezentován metan. 
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1.3 Pio, 2018 

Třetí studie byla publikována v roce 2018. Tuto studii představuje kolektiv italských 

autorů Pio, Palma, Salzano z Boloňské university (Università di Bologna) na Joint meeting 

the german and italian sections of the combustion institute. Originální název studie „A 

numerical study on the effect of temperature and composition on the flammability of sour 

gas“ [4]. lze přeložit do češtiny jako „Numerická studie efektu teploty a složení na 

hořlavost metanu obsahujícího H2S“ I zde je vhodné doplnit „ve vzduchu“, aby byl 

jednoznačně definován hořlavý soubor. Tímto je také rovněž dáno zaměření studie. 

Nejdůležitějším výsledkem studie z hlediska diplomové práce představuje tabulka 4, ve 

které jsou definovány dolní a horní meze hořlavosti pro čistý plyn (druhý řádek tabulky). 

Tabulka 4 – Dolní a horní mez hořlavosti pro čistý plyn [4] 

 

Uvedené výsledky jsou ve shodě se studií Li et al. Jednoznačně potvrzují trend jen 

nepatrně se měnící spodní meze výbušnosti s klesající/rostoucí teplotou a zvyšující se 

hodnotou horní meze výbušnosti s rostoucí teplotou. Přidanou hodnotou v porovnání 

s čínskou studií je tabulková forma prezentace výsledků a tedy možnost jednoznačného 

stanovení jednotlivých hodnot mezí výbušností pro konkrétní teploty. 
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1.4 Cui, 2018 

Čtvrtá studie byla publikována ve stejném roce jako italská studie, tedy v roce 2018. Tuto 

studii představuje kolektiv čínských autorů pod vedením Dr. Li a Dr. Cui z College of 

Pipeline and Civil Engineering in China University of Petroleum (East China), Shandong 

Provincial Key Laboratory of Oil & Gas Storage and Transportation Saf a Qingdao Key 

Laboratory of Circle Sea Oil & Gas Storage and Transportation Technology. Originální 

název studie „Explosion characteristics of a methane/air mixture at low initial 

temperatures“ [1], lze přeložit do češtiny jako „Výbušné vlastnosti směsi metanu a vzduchu 

při nízkém počátečním stupni teploty“. Rozboru této studie bude věnováno více prostoru, 

protože představuje těžiště a výchozí bod prezentovaného výzkumu. 

Co se týká stručné charakteristiky výsledků, lze je shrnout následovně. V tomto článku 

jsou popsány charakteristiky výbuchu směsi metanu a vzduchu při nízkých počátečních 

teplotách (až do 113 K). Byly měřeny různé parametry, jako je výbuchový tlak, rychlost 

nárůstu výbuchového tlaku, doba spalování a doba vývoje plamene byly získány pro 

rozsah počáteční teplot 123–273 K. Výsledky naznačily, že maximální výbušný tlak a 

maximální rychlost výbuchu zvýšení tlaku dosáhlo maximálních hodnot při ekvivalentním 

poměru 1,1. Se zvýšením počátečního tlaku se maximální výbuchový tlak významně zvýšil 

a maximální rychlost výbuchového tlaku se zvýšila lineárně kvůli větší hustotě hořlavé 

směsi v explozivní nádobě. Se snížením v počáteční teplotě maximální výbušný tlak 

monotónně vzrostl, zatímco účinek počáteční teploty na maximální rychlosti nárůstu tlaku 

výbuchu byl zanedbatelný kvůli dvěma protikladným aspektům: zvýšení množství hořlavé 

směsi a snížení rychlosti šíření plamene. Obě spalování, doba spalování a trvání vývoje 

plamene se zvyšovaly se zvýšením počátečního tlaku a snižovaly se zvýšením počáteční 

teploty. Nakonec při ekvivalenčním poměru 1,0 dvě empirické korelace byly získány pro 

výpočet doby spalování a trvání vývoje plamene. 

Experimentálním zařízením je nádoba válcového tvaru o objemu 2,4 litrů. Jako iniciační 

zdroj je použita permanentní jiskra. Měření byla prováděna v souladu s BS EN 1839: 2003. 
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Obrázek 2 Vliv ekvivalenčních poměrů na historii výbuchových tlaků [1] 

 

Obrázek 3 Historie rychlosti výbuchového tlaku pro různé poměry ekvivalence [1] 
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Obrázek 4 Vliv ekvivalenčního poměru na maximální vzestup výbuchového tlaku [1] 
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Obrázek 5 Historie výbuchového tlaku pro různé počáteční teploty [1] 

 

Obrázek 6 Rychlost nárůstu výbuchového tlaku pro různé počáteční teploty [1] 

 

Obrázek 7 Vliv ekvivalenčního poměru na dobu spalování a době trvání plamene [1] 
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Obrázek 8 Vliv počáteční teploty na maximální rychlost výbuchového tlaku [1] 

 

Obrázek 9 Vliv T0 na dobu spalování a vývoj plamene doby trvání [1] 
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1.5 Pio, 2019 

 

Obrázek 10 Experimentální (symboly) a vypočítané (čáry) LFL a UFL za atmosférického 

tlaku vzhledem k počáteční teplotě [5] 

 

 

Obrázek 11 Experimentální (symboly) a vypočtené (řádky) LFL a UFL pro zředěné směsi 

metanu a vzduchu při atmosférickém tlaku [5] 
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1.6 Kmošek 

Práce tohoto autora pojednává o problematice stanovení výbuchových parametrů, 

jmenovitě výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového tlaku, propanu a metanu se 

vzduchem v závislosti na třech počátečních parametrech: čase, koncentraci a teplotě nižší 

než 25 °C [6]. Všechny pokusy probíhaly za předem stanovených podmínek. Byly 

studovány ve specifické variantě chlazené výbuchové komory o objemu 0,020 m3, 

takzvaném autoklávu. Autor celkem provedl experimentálně 70 originálních záznamů 

závislosti tlaku na čase. Z takto získaných dat bylo možné spočítat laminární rychlosti 

hoření čela plamene, deflagrační indexy a stanovit dobu od iniciace do maximálního 

výbuchového tlaku. Dále byly provedeny termodynamické výpočty predikcí adiabatického 

výbuchového tlaku a adiabatické teploty plamene. 

Část rozsahu uvedené práce lze použitím nástroje extrapolace dat porovnat s předchozí 

studií Ing. Kmoška týkající se výbuchových parametrů metanu při počáteční teplotě 5 °C 

[6]. 

Tabulka 5 – Experimentální a vypočítané výbuchové parametry metanu při 5 °C [6] 
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1.7 Silovský 

Tabulka 6 – Stanovení výbuchových charakteristik směsí uhlovodíku a vodíku [9] 

 

 

Tabulka 7 – Stanovení výbuchových charakteristik směsí uhlovodíku a vodíku [9] 
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1.8 Havelka 

Tato diplomová práce se zabývá odhadem budoucích hodnot a změřením výbuchových 

charakteristik umělého plynu vyrobeného s použitím plazmových technologií. Základem 

celého procesu je zplyňovací generátor s pevným ložem o tepelném výkonu do 100 kW, 

který je součástí odpadového hospodářství. Je zde uveden postup měření, popis 

experimentálního zařízení a látky, které byly k experimentům použity. V další části jsou 

představeny a porovnány výsledky experimentálního měření s vypočítanými hodnotami, 

přičemž byla vypracována diskuze těchto hodnot. Výsledky zkoumání byly následně 

srovnány s výsledky uvedenými v předchozích studiích. Za nejvýznamnější výsledek práce 

je považováno stanovení výbuchových charakteristik syntetického plynu získaného z 

reálné technologie při reálných průmyslových podmínkách a všech jeho složek [8]. 

Tabulka 8 – Stanovení výbuchových charakteristik syntetického plynu [8] 

 

 

Ve všech zde uvedených článcích jsou bohaté odkazy na další studijní literaturu. Obzvláště 

v případě citací originálních dat z jiné literatury než v uvedených článcích autor 

doporučuje jejich alespoň zběžné prohlédnutí s ohledem na správnost prezentovaných 

výsledků. Plnohodnotný výtěžek všech 8 prací shrnuje tabulka 9.  
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Tabulka 9 – Shrnutí předchozích experimentálních studií 

Autor 

 

Objem 

[dm3] 

Tvar 

[-] 

Látka 

[-] 

Koncentrace 

[obj. %] 

Teplota 

[K] 

Tlak 

[bar] 

Parametr 

 

Li 

2011 1,57  Válec CH4, N2 6, 16 150 - 300  1  LFL, UFL 

Cui 

2018 2,4 Válec CH4 0,8 - 1,2  123 - 237  1, 7  Pmax, KG 

Pio 

2018 
– – 

CH4, H2S 0,4 - 2,5  250 - 325  1 LFL, UFL 

Kmošek 

2019 20 koule CH4 7 – 15,5  278, 293 1  Pmax, KG 

Silovský 

2019 20 koule CH4 9,5 293, 313 1 Pmax, KG 

Havelka 

2019 20 koule CH4 6 - 16 333 1 Pmax, KG 

 

Tabulka 10 – Grafické zobrazení rozsahu předchozích studií 

 -150 -100 -50 -25 0 20 40 60 80 100 

Li 

2011 

          

Chen 

2016 

          

Pio 

2018 

          

Cui 

2018 

          

Pio 

2019 

          

Kmošek 

2019 

          

Silovský 

2019 

          

Havelka 

2019 

          

Vyvlečka 

2020 

          

 

V tabulce 10 je graficky zobrazen rozsah předchozích studií. Modrou barvou jsou zde 

zobrazeny čistě teoretické výpočtové studie bez experimentálního ověření. Červenou 

barvou je označen rozsah jediné dosud publikované experimentální studie bez 

matematického výpočtu studovaných veličin v nestandardním autoklávu o objemu 2,4 l. 
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Z hlediska parametrů zůstala velkou otázkou rychlost nárůstu výbuchového tlaku, kterou je 

dle kubického zákona možné validně určit až pro zařízení > 5 l. Oranžovou barvou jsou 

zobrazeny studie, ve kterých je použita k získání hodnot výbuchových parametrů jak 

výpočtová metoda, tak standardní měření provedené v 20 l nebo 1 m3 autoklávu dle ČSN 

EN 15967. Dále pak lze na základě analýzy vyvozovat vůbec první provedené měření 

v oblasti pod 0°C. 
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2. Výbuchové charakteristiky 

2.1 Adiabatický výbuchový tlak a adiabatická teplota plamene 

Výpočtovou metodou se zjistí nejvyšší tlak pro každý z 5 zaznamenaných průběhů 

výbuchového tlaku při měření. Výbuchový tlak pex je nejvyšší hodnota stanovená z těchto 

záznamů. U rychle reagujících směsí může časový záznam tlaku vykazovat 

vysokofrekvenční oscilace. Tyto oscilace musí být při stanovování pex vyloučeny [13]. 

2.2 Výbuchový tlak a maximální výbuchový tlak 

Maximální výbuchový tlak pmax se stanoví měřením při krokových změnách množstvím 

hořlavého plynu ve směsi, dokud není nalezena maximální hodnota pex. Přičemž pmax je 

obvykle dosažen složením směsi blízkému stechiometrickému poměru, i když koncentrace 

nemusí být stejná. Pro stanovení maximálního výbuchového tlaku s dostatečnou přesností, 

při provedení minimálního počtu měření, musí být opakovaně použito dále uvedeného 

postupu. Při stanovení jedné hodnoty může být nutné dále pokračovat v měření, aby byla 

stanovena druhá hodnota [13]. 

2.3 Rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

Nejvyšší hodnota (dp/dt)ex pro každou křivku časového záznamu tlaku se stanoví tak, že se 

časový záznam tlaku z každé zkoušky derivuje a tak se získá nejvyšší hodnota směrnice 

(první derivace) pro každou zkoušku. V mnoha případech může být zapotřebí nejdříve 

vyhladit získaný záznam dat (vyfiltrovat), jinak mohou být vypočteny chybné hodnoty 

směrnice. Rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex je nejvyšší z hodnot směrnice 

získané z těchto zkoušek [13]. 
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3. Experiment 

3.1 Popis přístroje 

3.1.1 Iniciační systém 

Mezi dvěma elektrodami se nachází permanentní jiskra. Dle norem je doporučeno použití 

nerezové oceli, jakožto vyhovujícího materiálu pro elektrody. Na obrázku 12 jsou 

zobrazeny elektrody. 

 

Obrázek 12 Řez elektrodami [13] 
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Společnost OZM Research s.r.o. při interních pokusech zjistila, že nerezová ocel 

nedisponuje příliš vysokou životností, která dle dostupných informací dosahuje řádově 

desítek hodin, než dojde k degradaci špičky materiálu jiskrou. Pro potřebu prodloužení 

doby životnosti elektrod se použil materiál z wolframu, který navýšil dobu životnosti na 

stovky pracovních hodin. Umístění elektrod je vycentrováno v geometrickém středu 

nádoby. Průměr elektrod dosahuje 4 mm. Úhel, který svírají u vrcholu špičky je podle ČSN 

EN 15967 60° [13]. 

Během měření jsem interním laboratorním měřidlem nastavoval vzdálenost mezi špičkami 

elektrod na 5 ± 0,1 mm. Navržení systému elektrod zamezuje jakémukoliv úniku plynu i 

při nejvyšším výbuchovém tlaku. Průchod je dimenzován tak, aby vydržel hoření zkoušené 

směsi, a zabezpečil dostatečný elektrický (izolační) odpor. Pro vytvoření jisker je zapotřebí 

aplikovat vysokonapěťový elektrický transformátor s efektivní hodnotou 10 kV a 

zkratovým proudem 20 mA. Napojení primárního vinutí vysokonapěťového transformátoru 

k distribuční síti je zprostředkováno pomocí časovače nastaveného na potřebnou dobu 

výbojů. Běžná doba výbojů je regulována na 200 ms. Pokud se během pokusu o iniciaci 

vyskytne chyba, je doba výboje upravena na tzv. prodloužený výboj s celkovou dobou 

trvání 500 ms [13]. 

3.1.2 Homogenizace 

Výbuchový autokláv je kromě měření výbuchových parametrů prachových disperzí určen 

také pro výbuchy směsí plynů a par s okysličovadlem za normálních i zvýšených teplot. 

Jak při přípravě směsí plynů a par s okysličovadlem, tak při ohřevu je nutné atmosféru 

uvnitř autoklávu homogenizovat z důvodů rovnoměrného rozložení koncentrací a teplot. 

K tomuto účelu je autokláv vybaven míchadlem poháněným elektromotorem o výkonu 

370 W a 1400 ot./min [13]. 
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3.1.3 Ohřev a chlazení autoklávu 

Ohřev a chlazení autoklávu jsou realizovány teplotním regulačním systémem Presto A30 

vyráběným společností Julabo, který je zobrazen na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Regulační systém Julabo Presto A30 [13] 

Jedná se o systém pro extrémně rychlý ohřev a chlazení externích systémů. Vedle 

schopnosti rychle reagovat na výrazné změny teplot, dokáže rovněž s velmi dobrou 

přesností udržet potřebné teploty. Mimo jiné je tento systém opatřen kapacitně výkonnými 

čerpadly a velkou řadou bezpečnostních a automatických funkcí. Soustava je dokonale 

hydraulicky utěsněna, z tohoto důvodu nedochází ke ztrátě par kapaliny a ani k vytvoření 

námrazy či kondenzaci vody. Garancí okamžité odezvy na změnu teploty je malý vnitřní 

objem obsaženého média. Součástí zařízení je vnitřní okruh výměníku, který osahuje 

chlazenou expanzní nádobu k vyrovnávání objemových změn chladícího/topného média. 

Motor i čerpadlo kompresoru jsou bezúdržbové, funkce i výkon jsou sledovány a v případě 

problému je poplachem upozorněn personál. Obdobně je monitorováno topné zařízení, 
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které je opatřeno hlídáním překročení teploty pomocí nastavitelné bezpečnostní pojistky. 

Chlazení výměníku je zprostředkováno prostřednictvím vzduchu. Ovládací jednotka 

systémů Presto® je samostatným významným prvkem. Jednotku tvoří barevný a velký 

dotykový displej o velikosti 5,7", který zabezpečuje nejvyšší komfort při programování, 

nastavování a sledování aktuálních hodnot. Manipulace a práce s jednotkou je velice 

snadná a efektivní, data jsou znázorňována číselně i graficky, zobrazují se průvodní 

instrukce, varovná hlášení a jiné. Nastavení rozhraní pro využití obsluhou u rutinní práci, 

lze pouze prostřednictvím administrátorského přístupu. Vybavení různým rozhraním úzce 

souvisí s komfortní ovládací jednotkou. Z datových zařízení je k dispozici ethernet, slot 

pro SD kartu, USB (i v režimu host), RS 232 nebo RS 485, Profibus či Modbus. Součástí 

je konektor pro Pt100 externí čidlo a externí alarm. Dále je k dispozici datové rozhraní, s 

nímž souvisí aplikace softwaru EasyTEMP, jehož prvotní verze je dostupná zdarma. Tento 

program v sobě zahrnuje ovládání přístrojů pomocí bezdrátové jednotky Wireless TEMP 

Remote Control [13]. 

3.1.4 Řídicí systém a program 

V hlavní rozvodné skříni je soustředěno celé ovládání autoklávu a řízení experimentu. Do 

rozvodné skříně je soustředěno ovládání homogenizace, systém pro přípravu počáteční 

vnitřní atmosféry, ovládání mechanických částí autoklávu a systém pro iniciaci 

zkoušeného vzorku. Kontrola a řízení jsou zabezpečeny prostřednictvím programovací 

logické řídící jednotky (PLC) SiemensS7-1215 [13]. 

Obrázek 14 Rozvodná skříň umístěná uvnitř stojanu komory [13] 
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Z hlavní rozvodné skříně jsou signály dále šířeny k jednotlivým výkonným prvkům 

zařízení. Pomocí programu Pm_CA_Unity uživatel komunikuje s řídícím PLC (obrázek 

15), který obsluze dává informace o změně či pohybu ventilů a jejich pozici výchozí pozici 

při přípravě zkoušky [13]. 

Obrázek 15 Hlavní okno programu Pm_CA_Unity 

Na monitoru jsou zobrazeny výstupy z bezpečnostních prvků, zvlášť polohy uzávěru víka. 

PLC nepovolí pokračování v přípravě či dokončení experimentu/zkoušky, jestliže není 

uzávěr v poloze zavřeno. V programu se objeví chybové hlášení, na základě kterého 

nedojde ke vpuštění napětí do iniciačního okruhu. Kromě toho dokáže program 

monitorovat vývoj experimentů s parami, plyny a prachovými disperzemi za zvýšených, 

ale i za normálních teplot. K záznamu signálů z piezoelektrických tlakových čidel a signálu 

z měření doby záblesku dochází po spuštění iniciace. Na vyhodnocení naměřených dat a 

tvorbě výstupního protokolu se podílí procedura obsažena v řídícím programu. Křivkou 

bez filtrace zaznamenaných dat je automaticky provedeno vyhodnocení tlakových křivek 

z pohledu maximálního dosaženého přetlaku a maximální rychlosti nárůstu tlaku. 

Provedení přepočtu ručně s pomocí dvojice „kurzorů“ a funkce „zoom“ a zadáním vhodné 

filtrační frekvence získáme přesné vyhodnocení rychlosti nárůstu tlaku. Pro výsledný 

záznam bylo provedeno vyhodnocení celé série testů s jedním prachem a zaznamenána 

hodnota Pmax a (dp/dt)max spolu s koncentrací, při níž byly maximální hodnoty dosaženy. 



34 

 

Program provede také vyhodnocení konstanty Kg pro zkoušený plyn či páru kapaliny a Kst 

pro zkoušený prach [13]. 

3.2 Validace přístroje 

Kontrola funkčnosti stávajícího zařízení v laboratoři bezpečnosti paliv a technologií 

Výzkumného energetického centra je dle ČSN EN 15967:2012 prováděna každých 12 

měsíců a vždy, když dojde k výměně nebo renovaci jakékoliv části zařízení. Před začátkem 

prezentovaného výzkumu byla výbuchová komora validována za standardních podmínek. 

Výsledky validačního měření jsou prezentovány na obrázku 16. 

Obrázek 16 Experimentální hodnoty k validaci přístroje pro směs metanu se vzduchem 
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Tabulka 11 – Normativní a experimentální hodnoty k validaci přístroje pro směs metanu se 

vzduchem 

Výbuchový 

parametr 

Normativní hodnoty Naměřené hodnoty 

Koncentrace 

[obj. %] 
Hodnota Jednotka 

Koncentrace 

[obj. %] 
Hodnota Jednotka 

pmax 10,5 ± 0,5 8,3 ± 0,3 [bar] 10,0 ± 0,2 8,0 ± 0,3 [bar] 

(dp/dt)max 10,0 ± 0,1 235 ± 7,4 [bar/s] 10,0 ± 0,2 237 ± 24 [bar/s] 

Na základě těchto hodnot lze zkonstatovat, že je výbuchová komora validována pro další 

měření. Hraniční naměřená hodnota pmax je dána odchylkou 0,5 obj. % oproti normou 

prezentované hodnotě koncentrace 10,5 obj. %. Chyba měření je dána 10 % chybou, která 

je více než třikrát konzervativnější než chyba normativního měření. 
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3.3 Použité chemikálie 

3.3.1 Metan 

Metan, s molekulovým vzorcem CH4, je bezbarvý, extrémně hořlavý plyn bez zápachu, 

hořící za všech okolních teplot. Může tvořit výbušnou směs se vzduchem a prudce 

reagovat s oxidanty. Je lehčí než vzduch a dodává se stlačený v ocelových tlakových láhví. 

Podmínky, kterým je potřeba zabránit − chránit před teplem, jiskrami, otevřeným 

plamenem a horkými povrchy. Jestliže dochází k úniku (náhlé expanzi) metanu při vysoké 

rychlosti, vzniká nebezpečí jeho samovznícení. Při nedokonalém spalování může vznikat 

jedovatý a hořlavý oxid uhelnatý. Působením ohně dochází k explozi tlakové láhve. Pro 

hašení lze použít všechna známá hasiva. Pokud je to možné, je nutno zastavit únik plynu a 

nádoby ohrožené požárem chladit proudem vody z bezpečného místa. Nehasit plamen z 

unikající láhve, pokud to není nezbytně nutné. Hlavní oblastí použití metanu je energetika, 

kde slouží ve směsi s jinými uhlovodíky jako plynné palivo. V automobilové dopravě 

představuje jednu z pohonných látek, pod označením CNG (Compressed Natural Gas), 

stlačený zemní plyn, jehož hlavní složku tvoří právě metan. Vybrané fyzikálně chemické a 

bezpečnostní parametry vodíku jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 – Fyzikálně chemické vlastnosti a bezpečnostní charakteristiky metanu [12] 

Molekulární vzorec CH4 Hodnota Jednotka 

Molární hmotnost 16 g/mol 

Měrná hmotnost 0,680 kg/m3 

Teplota vznícení 600 °C 

Teplotní třída T1 - 

Skupina výbušnosti IIA - 

Koncentrační hranice výbušnosti 

Dolní: 4,4 obj. % 

Horní: 17 obj. % 
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4. Výsledky 

4.1 Predikce 

Podle předpokladů bylo očekáváno, že výbuchový tlak nebude tak velký a jeho nárůst bude 

pozvolna lineárně stoupat v závislosti na teplotě a koncentraci. Dále se sledovaly hodnoty 

z předešlých studií, kde došlo pouze k výpočtovému nikoliv experimentálnímu zkoumání. 

Z takto naměřených dat vyplývá, že výsledné hodnoty výbuchového tlaku se značně lišily 

od sledovaných a očekávaných dat. Nejvyššího výbuchového tlaku bylo dosaženo při 

koncentraci od 10 % do 10,5 % u teploty 273 K.  

4.1.1 Závislost výbuchového tlaku na čase při 273 K 

 

Obrázek 17 Závislost výbuchového tlaku na čase při 273 K 
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4.1.2 Závislost výbuchového tlaku na čase při 373 K 

 

Obrázek 18 Závislost výbuchového tlaku na čase při 373 K 
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4.1.3 Závislost na koncentraci a tlaku 

 

Obrázek 19 Závislost na koncentraci a tlaku 

4.1.4 Povýbuchové zplodiny 

Tabulka 13 – Hodnoty výbuchových charakteristik ze studie 

 0 °C 10 °C 20 °C 25 °C 30 °C 

Molekula 273 K 283 K 293 K 298 K 303 K 

OH 4.1250e-03 4.2467e-03  4.3687e-03 4.4298e-03 4.4910e-03  

H 1.4298e-03 1.4764e-03 1.5235e-03 1.5473e-03 1.5712e-03 

O 2.5898e-04 2.7379e-04 2.8901e-04 2.9678e-04 3.0466e-04 

H2O 1.8681e-01 1.8661e-01 1.8641e-01 1.8631e-01 1.8620e-01 

CO 3.4416e-02 3.4579e-02 3.4743e-02 3.4825e-02 3.4908e-02 

CO2 6.7767e-02 6.7584e-02 6.7400e-02 6.7307e-02 6.7214e-02 

NO 1.9940e-03 2.0534e-03 2.1128e-03 2.1426e-03 2.1724e-03 

NO2 4.0341e-07 4.1724e-07 4.3115e-07 4.3814e-07 4.4514e-07 
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4.2 Experiment - zkušební postup 

4.2.1 Příprava zkušební směsi 

4.2.1.1 Všeobecně 

Jsou-li použity zkapalněné plyny nebo kapaliny, je důležité zajistit, aby nedocházelo ke 

kondenzaci. Zkušební směs může být připravena metodou parciálních tlaků, nebo metodou 

průtokového míchání, buď uvnitř, nebo mimo zkušební nádobu [10]. 

4.2.1.2 Příprava zkušební směsi metodou parciálních tlaků  

Pokud příprava směsi zahrnuje i vakuovaní zkušební nádoby, musí být zbylé množství 

vzduchu v nádobě vzato do úvahy při výpočtu požadovaných tlaků hořlavých plynů nebo 

vzduchu. Při přípravě zkušební směsi mohou být nutná opatření proti kondenzaci [10]. 

Postupně se do nádoby přivádějí jednotlivé složky tak, aby bylo dosaženo požadovaného 

parciálního tlaku. Systém pro měření parciálních tlaků musí mít přesnost alespoň ±0,005 

baru. Je nutné zajistit, aby směs v nádobě byla řádně promíchaná při přivádění každé 

složky. Není-li objem přívodního potrubí zanedbatelný ve srovnání s objemem nádoby, je 

třeba potrubí rovněž vakuovat nebo provětrat [10]. 

4.2.1.3 Příprava zkušební směsi průtokovým mícháním 

Zkušební směs se připravuje řádným promícháním měřeného průtoku plynných složek. 

Jsou-li používány kapalné složky, musí být tyto složky před mícháním úplně odpařeny 

[10]. 

4.2.2  Stanovení výbuchového tlaku pex, maximálního výbuchového 

tlaku pmax, rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex a 

maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

4.2.2.1 Zkušení postup  

Stejná sada dat, která je získaná najednou při jednom postupu se používá pro stanovení 

výbuchového tlaku a rychlosti nárůstu výbuchového tlaku. Není-li zkušební směs 

připravována ve zkušební nádobě, je obvykle nezbytné před naplněním zkušební směsi 

provést vakuování nebo provětrání [10]. 
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Před plněním musí být provedeno vakuování zkušební nádoby a přívodního potrubí 

alespoň na tlak 5 mbar. Provětrání musí být provádění tak, aby došlo k úplné výměně 

atmosféry uvnitř zkušební nádoby. Tento požadavek je splněn, pokud dojde k provětrání 

objemem vzduchu rovným alespoň 10násobku objemu zkušební nádoby [10]. 

Po přivedení zkušební směsi do zkušební nádoby se musí uzavřít vstupní a výstupní 

ventily. Zkušební směs se pak musí ponechat ve zkušební nádobě alespoň 2 minuty, aby 

bylo zajištěno její uklidnění. Pak se zkušební směs vznítí a zaznamená se časová závislost 

na tlaku při výbuchu. Během zkušební série nesmí oteplení nádoby (způsobení hořením po 

vznícení) překročit 15 K [10]. 

Po zkoušce musí být ze zkušební nádoby uvolněn zbytkový přetlak. Pak se musí nádoba 

provětrat vzduchem, aby byly odstraněny spaliny. Při provětrání musí být bezpečně 

odváděny spaliny a odvětrávaný vzduch. Pokud při zkouškách vzniknou saze, musí být 

zkušební nádoba a iniciátor vyčištěny [10]. 

Celý zkušební postup musí být proveden 5krát pro každé složení zkušení směsi [10]: 

- pro stanovení pex může být počet zkoušek snížen na 3 zkoušky, pokud není rozptyl při 

těchto třech zkouškách větší než 0,5 bar 

- pro stanovení (dp/dt)ex může být počet zkoušek snížen na 3 zkoušky, pokud není rozptyl 

při těchto třech zkouškách relativní standardní odchylky větší než 10%. 

4.2.2.2 Stanovení výbuchového tlaku pex 

Jednou z dále uvedených metod se zjistí nejvyšší tlak pro každý z 5 zaznamenaných 

průběhů výbuchového tlaku při měření podle postupu uvedeného v 4.2.2.1 [10]: 

a) GRAFICKÁ METODA 

ze záznamu časového průběhu tlaku, kterým může být analogový výstup ze zapisovacího 

zařízení, se musí stanovit nejvyšší tlak. Přesnost dat pro vytvoření grafu a měřítka grafu 

musí být dostatečně velká, aby bylo možno odečíst tlak s přesností na nejbližší 0,1 bar. 

b) VÝPOČTOVÁ METODA 

pro zpracování zaznamenaného časového průběhu tlaku může být pro určení nejvyššího 

tlaku použito počítačového programu. Přesnost použitých dat musí být dostatečně velká, 

aby bylo možno stanovit tlak s přesností na nejbližší 0,1 bar. 
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Výbuchový tlak pex je nejvyšší hodnota stanovená z těchto záznamů. 

U rychle reagujících směsí může časový záznam tlaku vykazovat vysokofrekvenční 

oscilace. Tyto oscilace musí být při stanovování pex vyloučeny. 

4.2.2.3 Stanovení (dp/dt)ex 

Nejvyšší hodnota (dp/dt)ex pro každou křivku časového záznamu tlaku se stanoví dále 

uvedenou metodou [10]. 

Časový záznam tlaku z každé zkoušky se derivuje a tak se získá nejvyšší hodnota směrnice 

(první derivace) pro každou zkoušku. V mnoha případech může být zapotřebí nejprve 

vyhladit získaný záznam dat (odfiltrovat), jinak mohou být vypočteny chybné hodnoty 

směrnice. Je-li nutná technika vyhlazení (filtrace), musí splňovat požadavky uvedené v 

příloze C [10]. 

Rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)ex se rovná nejvyšší z hodnot směrnice získané 

z těchto zkoušek [10]. 

4.2.2.4 Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax a maximální rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max 

Maximální výbuchový tlak pmax a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku 

(dp/dt)max se stanoví měřením při krokových změnách množství hořlavého plynu ve směsi, 

dokud není nalezena maximální hodnota pex a (dp/dt)ex [10]. 

pmax a (dp/dt)max jsou obvykle dosaženy se složením směsi blízké stechiometrickém 

poměru, i když koncentrace nemusí být stejná. Pro stanovení maximálního výbuchového 

tlaku nebo maximální rychlosti nárůstu tlaku s dostatečnou přesností, při provedení 

minimálního počtu měření, musí být opakovaně použito dále uvedeného postupu. Při 

stanovení jedné hodnoty může být nutné dále pokračovat v měření, aby byla stanovená 

druhá hodnota [10]. 



43 

 

5. Diskuze 

Tabulka 14 – Příprava k diskuzi 

Výsledek nebo 

důsledek mé 

práce 

Kdo 

souhlasí 

Kdo 

nesouhlasí 

Mé 

vysvětlení 

Cizí 

vysvětlení 

Proč se 

lišíme 

Snížení 

počáteční 

teploty zvyšuje 

Pmax 

     

Snížení 

počáteční 

teploty snižuje 

dp/dt 

     

Existuje 

souvislost mezi 

pad a pmax 

     

Zvýšení počtu 

uhlíku 

v molekule 

zvyšuje 

výbuchový 

parametr 

     

Zvýšení 

koncentrace 

vodíku ve směsi 

s palivem 

snižuje emise 

CO2, Nox apod. 
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6. Aplikace výsledků v praxi 

Nebezpečí, které v dnešní době může v závažné míře ohrozit zdraví i život člověka, ničit 

výrobní zařízení, stroje nebo demolovat stavební konstrukce, nazýváme výbuchem či 

explozí. Při výbuchu dochází k uvolnění velkého množství energie v krátkém časovém 

intervalu, což má za následek vytvoření tlakové vlny. V technické praxi se využívá 3 typů 

protivýbuchové ochrany: 

 primární protivýbuchová ochrana, 

 sekundární protivýbuchová ochrana, 

 terciální protivýbuchová ochrana [11]. 

Cílem primární protivýbuchové ochrany je eliminovat jednu ze čtyř podmínek, které 

podněcují vznik exploze. V případě, že dojde k dodržení podmínky, můžeme vyloučit 

nebezpečí výbuchu. Mezi tyto podmínky řadíme hořlavou látku, výskyt oxidačního 

prostředku, prostor, kde se může vytvořit nebezpečná koncentrace a nebezpečný poměr 

(koncentrace) při smísení hořlavé látky s oxidačním prostředkem. K výše uvedeným 

předpokladům lze dospět mnoha způsoby, některými z nich jsou užití nádrže s plovoucím 

víkem, skladování pod nebo nad vrstvou ochranné kapaliny, přirozeným či nuceným 

větráním nebo inertizací parou, plynem či prachem [11]. 

Sekundární protivýbuchovou ochranou se má na mysli zejména prevence, jejíž cílem je 

snížení potenciální iniciace výbušného prostředí/atmosféry. Základním pilířem sekundární 

prevence je rozdělení potenciálně nebezpečných prostor do zón, ze kterých se dále 

posuzuje doba trvání nebezpečné výbušné atmosféry [11]. 

Jestliže nám okolnosti nedovolí vyloučit vznik výbušné atmosféry a současně zhodnotit 

možnost vzniku účinného zdroje iniciace, tak předpokládáme, že existuje výbušná 

atmosféra a je možná iniciace. V tomto případě začínáme hovořit o terciální 

protivýbuchové ochraně (tzv. konstrukční), která vystupuje s možností výbuchu uvnitř 

technologie či zařízení a pokouší se jeho účinky redukovat na přijatelnou míru, tak 

abychom neohrozili osoby a aby bylo zařízení po krátké době opět schopné provozu. 

Konstrukční protivýbuchové opatření dělíme na: 

 potlačení výbuchu, 
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 konstrukce odolné výbuchu, 

 zabránění přenosu plamene a výbuchu, 

 odlehčení výbuchu [11]. 

V následujících řádcích je brán zřetel na možnost odlehčení výbuchu, kdy za použití 

hodnot pexp změřených v experimentální části této diplomové práce se spočítá velikost 

odlehčovacího otvoru. Výbuch je zapotřebí odlehčit v případě vzniku nebo určitém 

rozšíření v uzavřené nádobě. Z uzavřené nádoby se na krátkou dobu nebo na trvalo stane 

nádoba otevřená, čímž se umožní únik výbušné směsi mimo zařízení. Směs opouští prostor 

takovou rychlostí, aby výrazně nižší maximální redukovaný tlak (pred,max) nepřekročil 

povolenou hodnotu v neodlehčené nádobě, která je výrazně menší než maximální 

výbuchový tlak. Tento proces dovolí výrazně zmenšit tloušťku stěny zařízení a tím snížit 

její cenu a hmotnost [11]. 

Další dvě veličiny na popsání jsou pracovní a statický tlak (pprac, resp. pstat). Tlak pracovní 

musí být menší tlak statický, při kterém se zařízení díky odlehčení otevře, viz. rovnice: 

 

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

podle rovnice (10): 

 

, kde A je velikost odlehčovacího otvoru, 

KG je kubická konstanta (deflagrační index) ≤ 550 bar∙m/s, 

 pred,max je maximální redukovaný tlak≤ 2 bar, 

 pstat je statický reakční tlak≤ 0,5 bar, 

 V je objem nádoby≤ 1000 m3 [11]. 

Pro účely výpočtu jsem si náhodně vybral experimentální hodnoty směsi propan-vzduch 

s 7,5 obj. % propanu při počáteční teplotě 5 °C (viz.Tabulka 10). V nádobě o objemu 20 

tisíc litrů (20 m3) budu tlak redukovat na hodnotu 1,5 bar s reakčním tlakem 0,3 bar. 

Hodnoty potřebné k výpočtu, které dosadím do rovnice (10): 

KG = 37 bar∙m/s, 
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  pred,max = 1,5 bar, 

  pstat = 0,3 bar, 

  V  = 20 m3. 

 

V rovnici (11) jsou dosazené hodnoty potřebné k výpočtu: 

 

V rovnici (12) je výsledek velikosti odlehčovací plochy: 

[11] 

Velikost odlehčovací plochy směsi 7,5 obj. % propanu se vzduchem, podle mých 

experimentální hodnot, v nádobě o objemu 20 m3 a reakčním tlaku 0,3 bar je pro odlehčení 

na hodnotu 1,5 bar velká 1,03 m2. 

 

Obrázek 20 Odlehčení prostorových zařízení v případě výbuchu uvnitř zařízení a tím 

ochraně zařízení, technologie či zdraví obsluhy [14] 



 

7. Závěr 

Cílem diplomové práce je přispět studií vlivu nízkých teplot na výbušné vlastnosti směsi 

paliva a vzduchu prvním standardním měřením, které je v literatuře publikováno. 

Předmětem studia této diplomové práce je vliv nízké teploty na výbušné vlastnosti 

hořlavého souboru směsi metanu a vzduchu. Obsahem diplomové práce je shrnutí stavu 

experimentálního a teoretického poznání za posledních 10 let, definice problému 

vyplývajícího z absence změřených hodnot výbuchových parametrů pro nízké počáteční 

teploty pod 0 °C a rozšíření stávajících studií až do oblasti bodu 100 °C. Rámcem 

výzkumu je studium chování výbuchových dějů za nízkých teplot s výhledem na speciální 

rizika související s úniky zkapalněných hořlavých plynů. 

Závěr diplomové práce lze shrnout ve 4 dílčích bodech vycházejících z její struktury: 

1. Byla provedena analýza současného stavu poznání formou shrnutí a porovnáním 

předchozích studií. Cílem analýzy bylo nalézt maximum vědeckých studií 

zabývajících se vlivem změny podmínek na výbuchové parametry plynných směsí 

paliva a vzduchu. Hledání předchozích studií bylo limitováno 10 lety. Zvolený 

časový interval zaručoval aktuálnost studií. Tato část práce také pomohla zjistit 

lokaci aktuálního výzkumu ve studované oblasti a identifikovat specializované 

pracoviště, jejich vybavení a výpočtové možnosti. Tato pracoviště jsou Key 

Laboratory of Cryogenics, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese 

Academy of Sciences; China Electric Power Research Institute; Graduate 

university of Chinese Academy of Sciences; Department of Occupational Safety 

and Health, China Medical University; Department of Chemical Engineering, 

Chinese Culture University; Università di Bologna; Università di Salerno; China 

University of Petroleum; Shandong Provincial Key Laboratory of Oil&Gas Storage 

and Transportation Safety; Qingdao Key Laboratory of Circle Sea Oil&Gas Storage 

and Transportation Technology. Nalezené předchozí studie lze rozdělit do tří 

kategorií. První kategorií jsou experimentální studie, druhou kategorií jsou 

výpočtové studie, třetí kategorií jsou experimentální i výpočtové studie. 

Jednoznačným závěrem této části je absence standardního měření pro nízké 



 

počáteční teploty pod 0 °C a limitace počáteční teploty standardního měření 

teplotou 100 °C. 

2. Byl proveden výpočet výbuchového tlaku pro obě uvedené teploty. Byl proveden 

popis omezení a možností použitého programu. Byla provedena validace výpočtu. 

Tento výpočet sloužil jako výchozí bod pro tři závěry. Prvním byla možnost 

ověření správnosti experimentálně získaných výsledků z předchozích, tak z 

prezentovaných studií. Druhým bylo rozšíření všech publikovaných studií o 

hodnoty adiabatické výbuchové teploty. Třetím závěrem bylo určení vlivu 

počáteční teploty výbuchu metanu ve směsi s palivem na emise CO2, NOx a 

dalších produktů výbuchu. 

3. Bylo změřeno více než 30 originálních časových závislostí výbuchového tlaku pro 

počáteční teploty 0 °C a100 °C. Byla provedena analýza vlivu teploty na 

výbuchové charakteristiky a plynné produkty výbuchu. Výsledky z měření a 

výpočtů byly porovnány s výsledky předchozích studií a byl získán výborný 

podklad pro diskuzi nově získaných dat. 

4. Na základě získaných závislostí z výpočtů i experimentu byly provedeny tabelace 

hodnot pro standardní podmínky formou křivek s jedinou neznámou, koncentrací 

hořlavého plynu v hořlavém souboru. Křivky byly tabelovány polynomem. Jako 

měřítko přesnosti matematické aproximace byla zvolena metoda nejmenších 

čtverců. Takto získané křivky tvoří unikátní výsledek, kterým lze s přesně 

definovanou přesností nahradit měření a výpočty nejenom pro změřené koncentrace 

plynu, ale i pro koncentrace ležící mezi změřenými hodnotami. Lze jimi také 

vystihnout matematický trend změřených závislostí i do oblastí, které leží za 

změřenými hodnotami. 



 

8. Návrh směrů budoucího výzkumu 

Na základě aktuálního vývoje výzkumu i praktických průmyslových aplikací se prokazuje 

modelování úniků a výbuchů uhlovodíku společně se stanovením jejich výbuchových 

parametrů za nízkých (pod 0 °C) a vysokých počátečních teplot (nad 100 °C) jako 

zajímavý směr navazujících studií. 

Nastávající studie práce jde shrnout následovně: 

1. Interpretovat vliv nízkých teplot na hodnoty výbuchových charakteristik na základě 

diskuze získaných výsledků. Definování odlišností chemismů probíhajících za 

různých počátečních teplot a jejich vliv na jednotlivé charakteristiky, obzvláště 

horní a dolní hranicí výbušnosti je těžiště následujících studií. 

2. S ohledem na použitý výpočetní model provést analýzu predikovaných výsledků. 

Uskutečnit studii a zjistit možnosti ve využití dalších výpočetních modelů. Tyto 

výsledky následně porovnat s prezentovanou prací. Následně upravit parametry 

výpočetního modelu tak, aby bylo možné je použít jak v nízkých, tak standardních i 

vysokých teplotách. 

3. Pro studium nízkých teplot objevit hraniční podmínky experimentálního 

uspořádání. Upravit systém pro možné využití ve studiu prachových disperzí a 

hybridních směsí při nestandardních podmínkách tlaku a teploty. 
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Tabulka 15 – Experimentální a vypočítané výbuchové parametry metanu při 20 °C [6] 

Cgas Cair pcal pexp pcal – pexp texp (dp/dt)exp KG,exp SL Tcal KG,cal Δ KG 

[obj. %] [obj. %] [bar]  [bar] [bar] [ms] [bar/s] [bar∙m/s] [m/s] [K] [bar∙m/s] [bar∙m/s] 

5,5 94,5 6,6 1,0 5,6 - 2 1 0,00 1924 41 40 

6,0 94,0 7,0 1,7 5,3 946 4 1 0,21 2036 46 44 

6,5 93,5 7,3 4,4 2,9 950 11 3 0,06 2143 49 46 

7,0 93,0 7,7 5,2 2,5 534 23 6 0,09 2244 55 48 

7,5 92,5 8,0 5,8 2,2 460 32 9 0,10 2337 59 50 

8,0 92,0 8,3 7,0 1,3 215 87 24 0,19 2420 63 39 

8,5 91,5 8,6 7,6 1,0 171 136 37 0,25 2492 67 31 

9,0 91,0 8,8 7,9 0,9 140 173 47 0,29 2549 70 24 

9,5 90,5 9,0 8,1 0,9 127 198 54 0,32 2588 73 20 

10,0 90,0 9,1 8,5 0,6 107 246 67 0,36 2605 75 8 

10,5 89,5 9,1 8,3 0,8 119 214 58 0,33 2599 75 17 

11,0 89,0 9,1 8,3 0,8 115 218 59 0,34 2573 75 16 

11,5 88,5 9,1 8,2 0,9 128 192 52 0,30 2533 75 23 

12,0 88,0 9,0 8,0 1,0 189 149 40 0,25 2487 73 33 

12,5 87,5 8,9 7,9 1,0 175 117 32 0,20 2438 72 40 

13,0 87,0 8,8 7,9 0,9 186 115 31 0,20 2386 70 39 

13,5 86,5 8,7 7,7 1,0 222 86 23 0,15 2334 69 46 

14,0 86,0 8,6 5,1 3,5 893 17 5 0,07 2281 67 63 

14,5 85,5 8,5 4,6 3,9 1570 9 2 0,04 2228 66 64 

15,0 85,0 8,3 4,4 3,9 2034 7 2 0,04 2176 63 61 

15,5 84,5 8,2 1,0 7,2 - 5 1 0,00 2123 62 60 



 

 

Tabulka 16 – Účinek teploty na výbuchové parametry CH4 při 0 °C 

Měření 
CH4 O2 N2 CH4 O2 N2 Palivo Vzduch pad Tad pexp dp/dt KG texp 

obj. % obj. % obj. % mol. % mol. % mol. % mol. % mol. % bar K bar bar/s bar.m/s  

1 6,0 21,0 79,0 6,0 19,74 74,26 6,0 94,0 - - x x x x 

2 7,0 21,0 79,0 7,0 19,53 73,47 7,0 93,0 - - x x x x 

3 8,0 21,0 79,0 8,0 19,32 72,68 8,0 92,0 - - x x x x 

4 9,0 21,0 79,0 9,0 19,11 71,89 9,0 91,0 - - x x x x 

5 10,0 21,0 79,0 10,0 18,90 71,10 10,0 90,0 - - x x x x 

6 11,0 21,0 79,0 11,0 18,69 70,31 11,0 89,0 - - x x x x 

7 12,0 21,0 79,0 12,0 18,48 69,52 12,0 88,0 - - x x x x 

8 13,0 21,0 79,0 13,0 18,27 68,73 13,0 87,0 - - x x x x 

9 14,0 21,0 79,0 14,0 18,06 67,94 14,0 86,0 - - x x x x 

10 15,0 21,0 79,0 16,0 17,85 67,15 15,0 85,0 8,87 2158 x x x x 



 

 

Tabulka 17 – Účinek teploty na výbuchové parametry CH4 při 100 °C 

Měření 
CH4 O2 N2 CH4 O2 N2 Palivo Vzduch pad Tad pexp dp/dt KG texp 

obj. % obj. % obj. % mol. % mol. % mol. % mol. % mol. % bar K bar bar/s bar.m/s ms 

1 5,0 21,0 79,0 5,0 - - 5,0 95,0 - - 1,0 1,0 0,3 - 

2 6,0 21,0 79,0 6,0 19,74 74,26 6,0 94,0 5,58 2080 3,2 5 1,4 1214 

3 7,0 21,0 79,0 7,0 19,53 73,47 7,0 93,0 6,13 2280 6,1 170 46,1 114 

4 8,0 21,0 79,0 8,0 19,32 72,68 8,0 92,0 6,59 2447 5,4 73 19,8 200 

5 9,0 21,0 79,0 9,0 19,11 71,89 9,0 91,0 6,96 2566 6,0 142 33,5 130 

 9,2 21,0 79,0 9,0 19,11 71,89 9,0 91,0 6,96 2566 6,9 213 57,7 98 

6 10,0 21,0 79,0 10,0 18,90 71,10 10,0 90,0 7,18 2619 5,3 84 22,8 190 

7 11,0 21,0 79,0 11,0 18,69 70,31 11,0 89,0 7,23 2596 6,6 244 66,1 87 

8 12,0 21,0 79,0 12,0 18,48 69,52 12,0 88,0 7,15 2520 6,9 293 79,4 76 

9 13,0 21,0 79,0 13,0 18,27 68,73 13,0 87,0 7,01 2424 5,5 53 14,4 276 

10 14,0 21,0 79,0 14,0 18,06 67,94 14,0 86,0 6,85 2321 6,3 111 30,1 162 

11 15,0 21,0 79,0 15,0 17,85 67,15 15,0 85,0 6,67 2218 5,9 66 17,9 250 

12 16,0 21,0 79,0 16,0 - - 16,0 - - - 4,0 7 1,8 1146 

13 17,0 21,0 79,0 17,0 - - - - - - 3,4 4 1,1 2785 

14 18,0 21,0 79,0 18,0 - - - - - - 1,0 1,0 0,3 - 
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Obrázek 21 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Vzorek: Metan
Metoda: EN 15967:2012
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C = 8 obj. %
p = 1 bar
T = -3.9 °C

 

Obrázek 22 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Vzorek: Metan
Metoda: EN 15967:2012
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C = 10 obj. %
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Obrázek 23 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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p = 1 bar
T = -3.9 °C

 

Obrázek 24 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 25 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 26 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Vzorek: Metan
Metoda: EN 15967:2012
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C = 8 obj. %
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T = 100 °C

 

Obrázek 27 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 28 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 29 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 30 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 31 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 
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Obrázek 32 Závislost nárůstu rychlosti výbuchového tlaku metanu za časovou jednotku 

 

 


