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Anotace 

VOŽICKÝ, J.: Možnosti tvorby aerosolů hořlavých kapalin. Ostrava: VŠB – TUO, 

Diplomová práce, 2010. Vedoucí diplomové práce Ing. Eva Veličková. 

Tato práce uvádí možnosti tvorby aerosolů hořlavých kapalin a výběr nejvhodnější 

metody použitelné ve výbuchových autoklávech. U této varianty jsou požadavky na 

parametry vytvořené mlhy zkonfrontovány s technickými možnostmi dotčeného řešení. 
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This thesis features possibilities of production of flammable liquid aerosols and by 

selection of an optimal method applicable in explosive autoclave. This variant’s requirements 

for generated mist’s parameters are confronted with technical possibilities of the affected 

solving. 
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1 ÚVOD 

V průmyslu se kapalné aerosoly vyskytují záměrně, i jako negativní jev. Klíčovou 

vlastnost pro bezpečnost vedle možné toxicity představuje výbušnost aerosolů hořlavých 

kapalin. Hořlavé látky mohou vytvářet výbušné směsi, pokud jsou dostatečně rozptýleny, což 

je v případě mlh splněno. 

K ochraně osob a majetku před výbuchy se jako konstrukční protivýbuchové opatření 

používá zařízení pro odlehčení výbuchu. Pro dimenzování těchto odlehčovacích ploch je 

nezbytná znalost maximálních výbuchových parametrů – maximálního tlaku a maximální 

rychlosti nárůstu tlaku. Tyto parametry se pro plyny, páry a prachy stanovují ve výbuchových 

autoklávech. Pro zjišť ování maximálních výbuchových parametrů kapalných aerosolů však 

zatím nejsou normované postupy. Cílem práce je výběr metody vhodné pro tvorbu aerosolů 

hořlavých kapalin pro zkoušení jejich výbuchových parametrů ve výbuchových autoklávech 

a ideový návrh zařízení vhodného pro tuto činnost. 
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2 DEFINICE A POJMY 

• Aerosol: disperzní soustava obsahující pevné nebo kapalné částice rozptýlené v plynu 

[8]. 

• Deflagrace: výbuch probíhající podzvukovou rychlostí [6]. 

• Disperze: rozptýlení, rozptyl [8]. 

• Dolní mez výbušnosti LEL (DMV): dolní mez rozsahu výbušnosti [1]. 

• Exotermický děj: děj doprovázený vývinem tepla [8]. 

• Horní mez výbušnosti UEL (HMV): horní mez rozsahu výbušnosti [1]. 

• Hořlavá kapalina: kapalná látka s definovanou teplotou vzplanutí nebo vznícení [1]. 

• Kondenzace: srážení, zkapalnění par [8]. 

• Kondenzační jádra: velmi drobné aerosolové částice usnadňující kondenzaci [2]. 

• Koalescence: splývání menších kapiček do větších celků bez zachování fázového 

rozhraní mezi jednotlivými kapičkami [2]. 

• Makrofáze: synonymum pro objemovou fázi: fáze makroskopického objemu[2]. 

• Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta KG, resp. Kst jsou 

měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi [4]. 

• Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max: maximální hodnota 

narůstání tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu 

výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek 

[4]. 

• Maximální výbuchový tlak pmax: maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi) [4]. 

• Mlha: kapalný aerosol s částicemi průměru 10-8 m až 10-5 m [2]. 

• Pyrex: sklo odolné proti náhlým změnám teploty, varné sklo [8]. 
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• Rozsah výbušnosti: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může 

nastat výbuch [1]. 

• Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky (závislosti tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě) 

[4]. 

• Sedimentace: usazování [8]. 

• Solenoidový ventil: elektromagnetické ventily pro uzavírání průtoku kapalin a plynů. 

• Teplota vzplanutí: minimální teplota kapaliny, při které, za stanovených podmínek 

zkoušky, kapalina vytvoří dostatečné množství plynů nebo par, že po aplikaci 

iniciačního zdroje okamžitě vzplane [1]. 

• Výbuch: náhlá oxidace nebo rozkladná reakce spojená s rychlým nárůstem tlaku, 

teploty, nebo obou veličin současně [6]. 

• Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy [4].  

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

atmosféry o dané koncentraci [4]. 
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3 VÝBUCHOVÉ AUTOKLÁVY 

Výbušnost směsí v laboratorních podmínkách často zkoumáme ve výbuchových 

autoklávech. Jsou to uzavřené nádoby snímající tlakové projevy výbuchu, schématické 

znázornění autoklávu kulového typu, viz obrázek 1. Vyobrazené zařízení je vybaveno 

vakuovým čerpadlem umožňujícím odsátí vzduchu až téměř k vakuu, což umožňuje zkoušení 

při různých počátečních tlacích. Iniciace se provádí ve středu zařízení kapacitní jiskrou, jejíž 

energie E se vypočítá podle vztahu rovnice 1. Další komponenty jsou poplatné funkci 

vyobrazeného zařízení sloužícího ke zkouškám hořlavých plynů a par hořlavých kapalin [4]. 

rovnice 1: Energie kapacitní jiskry[4]

21

2
E C U= ⋅ ⋅  

E… energie kapacitní jiskry (J) 

C… elektrická kapacita (F) 

U… elektrické napětí (V) 

 

 

obrázek 1: Schéma výbuchového autoklávu kulového tvaru [5] 

Jakmile směs iniciujeme, začne se hoření šířit v kulových plochách od iniciátoru 

směrem k povrchu koule. Hoření je exotermický děj, v uzavřené kouli vlivem teploty dochází 

k expanzi spalin a tím ke zvýšení tlaku. V obvykle používaných objemech se čelo plamene 



5 

 

šíří podzvukovou rychlostí (tzv. deflagrace), a platí tedy Pascalův zákon. Všude v kouli je 

proto v daném okamžiku stejný tlak. K měření změn tlaku se používá dynamický tlakoměr, 

obyčejně piezoelektrický, průběh tlaku v závislosti na čase pak nazýváme tzv. výbuchovou 

křivkou [5]. 

3.1 Výbuchová křivka 

Příklad výbuchové křivky, viz obrázek 2. Z výbuchové křivky lze vyčíst následující 

skutečnosti [4]: 

 

obrázek 2: Výbuchová křivka 

Po dobu tj,výb , tj. od iniciace v bodě A do času B, nedochází ke změnám tlaku, je to 

přípravná doba výbušné směsi k hoření, tzv. indukční perioda. Reakční rychlost se pak 

z důvodu nárůstu teploty zvyšuje až do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku 

nejvyšší. Pak už se rychlost reakce pro ubývání reakčních složek zpomaluje, v bodě D se 

zastavuje, tlak je zde nejvyšší. Tlak pak vlivem snižování teploty a kondenzace par klesá. 

Na výbuchové křivce jsou nejdůležitější body: C a D. Bod D představuje výbuchový 

tlak pvýb. Bod C je inflexní bod křivky, kde je nárůst výbuchového tlaku nejvyšší. Velikost 

narůstání výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 
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rovnice 2: Rychlost narůstání výbuchového tlaku [4] 

výb

p dp
tg

t dt
α

 
= ≅  

 

�

�
 

Výraz (dp/dt)výb vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o 

koncentraci cx v uzavřeném objemu velikosti V [4]. 

3.2 Výbuchová charakteristika 

Tvar výbuchové křivky se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi. Pokud 

zaneseme do grafu výbuchové tlaky a velikost narůstání výbuchového tlaku z celého rozsahu 

výbušnosti, získáme výbuchovou charakteristiku dané výbušné směsi, viz obrázek 3. 

Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo 

při optimální koncentraci copt. Tyto hodnoty se nazývají maximální výbuchový tlak a 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku a značí se pmax a (dp/dt)max. Nad či pod touto 

optimální koncentrací klesají až k mezím výbušnosti UEL a LEL. Mimo tyto meze není 

možné samostatné šíření výbuchu ve směsi [5]. 

 

obrázek 3: Výbuchová charakteristika hořlavého plynu 

3.3 Školní výbuchové autoklávy 

Fakulta bezpečnostního inženýrství vlastní výbuchový autokláv VA-10, viz obrázek 4. 

Autokláv se otevírá horizontálně pomocí hydraulického zařízení. Zařízení má objem 10 litrů, 

využívá se k měření výbuchových parametrů plynů a par hořlavých kapalin [7]. 
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Možnosti využití: 

• maximální výbuchový tlak 

• maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku 

• kubická konstanta pro směsi plynů a par 

hořlavých kapalin 

• meze výbušnosti 

• minimální iniciační energie 

• limitní obsah kyslíku 

 

obrázek 4: Výbuchový autokláv VA-10 [7] 
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4 KAPALNÉ AEROSOLY 

Aerosoly popisujeme jako disperzní soustavu skládající se z disperzního prostředí, 

tvořeného plynem, a disperzního podílu, představovaným mikroskopickými i 

submikroskopickými tuhými či kapalnými částicemi. U kapalných aerosolů je disperzní podíl 

tvořen kapalinou. Spektrum velikostí dispergovaných částic u kapalného aerosolu je velmi 

široké – průměr částic se pohybuje v řádu 10-8 m až 10-1 m [18]. Kapalné aerosoly s částicemi 

průměru 10-8 m až 10-5 m nazýváme mlhou [2]. 

4.1 Vlastnosti kapalných aerosolů 

Látky jsou z hlediska chování při výbuchu charakterizovány fyzikálně chemickými 

vlastnostmi a technicko-bezpečnostními parametry. Fyzikálně chemické vlastnosti mají 

charakter konstant definujících látku. Technicko-bezpečnostní parametry nejsou konstanty, 

závisí na řadě faktorů včetně způsobu stanovení [1]. Jsou stanovovány experimentálně, 

v některých případech je orientační hodnoty možné získat výpočtovými metodami [9]. 

Následující vlastnosti jsou důležité z hlediska jejich zkoušení ve výbuchových autoklávech. 

4.1.1 Stabilita kapalných aerosolů 

Stabilita kapalných aerosolů může výrazně ovlivňovat měření výbušnosti. Na 

životnost aerosolu v uzavřeném prostoru má vliv koalescence, sedimentace a usazování na 

stěnách. Tyto vlivy v čase snižují váhovou i číselnou koncentraci aerosolu. 

Váhová koncentrace v uzavřeném prostoru v čase klesá nejprve velmi rychle, poté 

zpomaluje, po určité době zůstává téměř konstantní, tento úbytek popisuje rovnice 3 [18]. 

rovnice 3: Časový úbytek váhové koncentrace aerosolu [18]

d

d
v

v

n
K n

t
− = ⋅  

 

K… koagulační konstanta 

nv... počáteční váhová koncentrace aerosolu (g/cm3) 

Obdobně klesá v čase počet aerosolových částic v jednotce objemu, tj.. číselná 

koncentrace. Tento úbytek popisuje za předpokladu odstranění vlivu usazování na stěnách 

rovnice 4 [18]. 
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rovnice 4: Časový úbytek číselné koncentrace aerosolu [18]

2d
´

d

n
K n

t
− = ⋅  

 

K… koagulační konstanta 

n... počáteční číselná koncentrace aerosolu (částic/cm3) 

Po dosažení určité velikosti kapiček dochází v silových polích k sedimentaci, což 

vede k zániku disperzního systému – jeho rozdělení na makrofáze. V gravitačním poli se 

částice v závislosti na hustotě prostředí a kapaliny pohybuje směrem nahoru či dolů. V poli 

odstředivém sedimentují radiálním směrem, jejich rychlost pohybu se mění s jejich 

vzdáleností od osy otáčení. Průběh sedimentace tedy záleží na velikosti částic, rozdílu hustot 

a v odstředivém poli také na rychlosti otáčení [18]. Vlivem sedimentace tedy klesá 

koncentrace aerosolů a zastoupení těžších částic. Částice větší než 10 µm v gravitačním poli 

sedimentují v závislosti na jejich hustotě již rychlostí cca 1 cm/s, viz tabulka 1. 

Při koalescenci dochází ke splývání menších částic do větších celků bez zachování 

fázového rozhraní mezi jednotlivými kapičkami [6]. Dvě nebo více kapek kapaliny se spojí 

v jednu o větším objemu a menším povrchu, a tedy menší povrchové energii (při splynutí 

dvou stejných kapek se zmenší plocha povrchu o 41%). Mezi kapkami se nejprve vytvoří 

tenký film disperzního prostředí, jehož zánik je energeticky nejnáročnější; je tedy krokem 

určujícím rychlost celého pochodu a má rozhodující vliv na stabilitu emulze vůči koalescenci. 

Na rychlost koalescence má rovněž vliv viskozita disperzního prostředí, se zvyšující se 

viskozitou rychlost spojování klesá [2]. Vlivem koalescence se tedy sníží jemnost rozptýlení. 
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tabulka 1: Rychlost sedimentace aerosolových částic [18] 

Rychlost sedimentace (cm/s) Průměr(µm) 

ρ1 = 2,0 g/cm3 ρ2 = 2,5 g/cm3 ρ3 = 3,0  g/cm3 

100 40 47 54 

75 27 32 37 

50 14 15 20 

40 9,2 12 13,5 

30 5,4 7 8,0 

20 2,4 3 3,6 

15 1,3 1,7 2,0 

10 0,6 0,7 0,9 

8 0,4 0,5 0,6 

7 0,3 0,4 0,5 

5 0,15 0,18 0,23 

 

Usazování na stěnách je do jisté míry podobné koalescenci, jedná se však o srážky 

malých částic s částicemi nekonečného poloměru [18]. Usazováním na stěnách klesá 

koncentrace kapalného aerosolu. 

4.1.2 Výbušnost kapalných aerosolů 

K tomu, aby mohlo dojít výbuchu, musí být k dispozici prostor s potřebně 

koncentrovanou jemně rozptýlenou hořlavou látkou ve směsi s oxidačním prostředkem za 

přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. Hořlavou látkou může být hořlavý plyn, 

pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach nebo kombinace těchto látek 

nazývána hybridní směsí. V tomto případě se jedná o mlhy a kapalné aerosoly hořlavé 

kapaliny [4]. 

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

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

tlaku [4]. 
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Výbušnost mlh závisí na následujících faktorech: 

a) tlak páry kapaliny, ze které vznikly 

b) velikost kapiček 

c) velikost molekul a jejich vzdálenosti 

d) vybrané technicko-bezpečnostní charakteristiky 

add a Tlak páry kapaliny, ze které vznikly 

Výbušnost mlhy hořlavé kapaliny závisí na tlaku páry kapaliny, ze které vznikla, v 

případě kondenzačního způsobu vzniku mlhy. Při nízkých tlacích reagují mlhy podobně jako 

prachovzduchové směsi, při tlacích vyšších jako směsi parovzduchové [3]. 

add b Velikost kapiček 

Kapičky mlh mají průměr 10-8 m až 10-5 m, přičemž velikost značně závisí na 

způsobu vzniku mlhy i na vnějších podmínkách [2]. Platnost četných fyzikálních zákonů 

závisí na velikosti částic. Zvlášť  patrné rozdíly jsou u zákona odporu prostředí k pohybu 

aerosolových částic [18]. 

V praxi se často vyskytují mlhy a aerosoly, které mají kapičky o velikosti 0,001 mm a 

0,1 mm. Rozptýlením drobných kapiček hořlavé kapaliny ve vzduchu (např. kapiček oleje při 

chodu stroje) vznikne výbušný systém [4]. Velikost kapiček a jejich rozdělení má vliv na 

průběh hoření/exploze. Malé kapičky cca do průměru 50 µm jsou důležité pro zapálení směsi, 

ihned shoří a dodávají tak tepelnou energii kapkám větším. Při určité velikosti a rozdělení 

blížícím se optimu se hoření urychlí až na výbuchovou rychlost [9]. 

V aerosolovém oblaku mohou být zastoupeny částice všech rozměrů, nebo jen 

některých, případně mají všechny částice stejnou velikost. Podle toho, zda je v soustavě 

zastoupena jedna nebo více velikostí, pak aerosoly rozdělujeme na monodisperzní a 

polydisperzní [2]. Polydisperzní systémy jsou četnější. Různorodost velikostí částic 

polydisperzních systémů pak popisujeme střední velikostí částic a zastoupením jednotlivých 

velikostí pomocí distribučních křivek [18]. 
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Disperzita částic 

V případě monodisperzních systémů je rozptýlení kapiček v plynu možno 

charakterizovat stupněm disperzity. Ten je obvykle udáván poměrem povrchu částic k jejich 

objemu. U izometrických částic je stupeň disperzity sd nepřímo úměrný lineárnímu rozměru 

částice, konstanta úměrnosti závisí na tvaru částice, v případě kulových částic o poloměru r je 

sd = 3/r. Někdy se stupeň disperzity ztotožňuje s reciprokou hodnotou největšího rozměru. 

Příklad distribuční křivky monodisperzního systému, viz obrázek 5a [2]. 

Polydisperzní systémy jsou charakterizovány distribuční (disperzní) křivkou, která 

ukazuje zastoupení jednotlivých částic podle velikosti, tzv. distribuci, viz obrázek 5c [2]. 

Tyto křivky lze experimentálně stanovit, byly však také vytvořeny vzorce vyhovující ve 

speciálních případech [9]. Zvláštním případem polydisperzního systému je systém 

paucidisperzní obsahující pouze několik diskrétních velikostních frakcí částic [2]. 

Nejčastěji se používá distribučních funkcí podle hmotnosti částic nebo podle jejich 

rozměru. Při statistickém zpracování velikosti částic je disperzní podíl rozdělen na skupiny 

částic přibližně stejné velikosti – tzv. frakce. Disperzní systém je pak možno popsat pomocí 

[2]: 

• diferenciálních distribučních funkcí Fw(r) vyjadřující četnost výskytu částic určité 

hmotnosti resp. velikosti FN(r): 
d d N

( )    a    ( )
d d 

r r

W N

m
F r F r

m r N r
= =

⋅ ⋅
 (kde mr je 

hmotnost skupiny částic, které mají rozměr r, m je celková hmotnost disperzního 

podílu, Nr je počet částic o rozměru r, N celkový počet částic v disperzním podílu) 

• integrálních distribučních funkcí: I(r) - podílu částic, jejichž rozměr je menší nebo 

stejný než určitá zvolená hodnota 
1

0

( ) ( )d 
r

I r F r r= ∫ , resp. Q. (r) – podílu částic, jejichž 

rozměr je větší nebo stejný než určitá zvolená hodnota 
2

0

( ) ( )d 
r

Q r F r r= ∫  
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obrázek 5 a) diferenciální, b) integrální, c) doplňkové integrální distribuční funkce [2] 

Střední velikost částic 

Nejprve je potřeba roztřídit kapky do skupin s určitými rozsahy velikostí. Následně 

pak lze střední průměr kapek rozprašované kapaliny stanovit několika způsoby – podle 

četnosti kapek, podle jejich povrchu nebo objemu v každé skupině, atd. Výběr způsobu 

výpočtu závisí na tom, jak se kapalina rozmlžuje. Způsoby výpočtu střední velikosti částic 

jsou následující [9], [18]: 

• Sauterův střední průměr 

Sauterův průměr je odvozen z celkového počtu kapiček v m2 připadajících na 1 m3 

rozprášené kapaliny. 

rovnice 5: Sauterův střední průměr 

3 3

2 2

4 3

4
i i i i

s

i i i i

n r n dV
d

O n r n d

π

π

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅

∑ ∑
∑ ∑

 

 

di... průměr i-té kapičky (m) 

ni... počet kapiček o průměru di 

• Střední aritmetický průměr kapky 

rovnice 6: Střední aritmetický průměr 

i i

i

n d
d

n

− ⋅
=
∑
∑

 
ni… počet kapiček o průměru di 

di... průměr i-té kapičky (m) 
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• Střední kvadratický poloměr (průměr kapky, jejíž povrch se rovná střednímu 

aritmetickému povrchu všech kapek) 

rovnice 7: Střední kvadratický průměr 

2
i i

i

n d
d

n

− ⋅
=
∑
∑

 

 

ni... počet kapiček o průměru di 

di... průměr i-té kapičky (m) 

• Střední kubický poloměr (průměr kapky, jejíž objem se rovná střednímu 

aritmetickému objemu všech kapek) 

rovnice 8: Střední kubický průměr 

3

3
i i

G
i

n d
d

n

⋅
=
∑
∑

 

 

ni... počet kapiček o průměru di 

di... průměr i-té kapičky (m) 

• Středněhmotný průměr kapek 

rovnice 9: Středněhmotný průměr kapek

4

3

i i i i
g

i i

g d n d
d

G n d

− ⋅ ⋅
= =

⋅

∑ ∑
∑

 
g... tíha kapiček o průměru di (g) 

G… tíha všech kapiček (g)

• Střední průměr kapek odvozený z podmínky: poměr průměru kapek středního 

rozměru k jejímu objemu se rovná poměru součtu všech průměrů kapek 

k objemu všech kapek 

rovnice 10: Střední průměr kapek 

2

1

i

i

d
v

d

−

=

∑
 

 

vi... objem i-té kapičky (cm3) 

di... průměr i-té kapičky (cm) 

• Medián podle počtu kapek (MVD – průměr kapky, která rozděluje celý objem 

rozprašovaného proudu na dvě stejné části) 

rovnice 11: Medián proti počtu částic 

3 3

1 1
i

m n

i i i
i i m

n d n d
= = +

⋅ = ⋅∑ ∑  

 

ni... počet kapiček o průměru di 

di... průměr i-té kapičky (m) 
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• Střední logaritmický průměr 

rovnice 12: Střední logaritmický průměr 

log
log i ig d

d
G

− ⋅
=
∑  

 

g… tíha kapiček o průměru di (g) 

G… tíha všech kapiček (g) 

add c Velikost molekul a jejich vzdálenost 

Velké molekuly mají více elektronů a jader, které tvoří van der Waalsovské přitažlivé 

interakce, takže takovéto sloučeniny mají obvykle vyšší teplotu varu než podobné sloučeniny 

složené z menších molekul. Toto pravidlo platí jen pro podobné sloučeniny. Obě veličiny mají 

vliv na povrchové napětí a na difúzní poměry [3]. 

add d Technicko-bezpečnostní charakteristiky 

Výbušné systémy aerosolů kapalin se vytvářejí na rozdíl od par hořlavých kapalin, i 

mimo rozsah teplotních mezí výbušnosti, protože množství kapiček aerosolu (koncentrace) 

není závislé na teplotě [5]. 

Teplota vzplanutí 

Jedná se o teplotu, které musí dosáhnout hořlavá kapalina, aby se z její hladiny 

odpařovalo za normálního tlaku právě tolik par, aby vytvořily atmosféru na hranici spodní 

meze výbušnosti. Pod touto hodnotou se látka odpařuje pomaleji, tedy koncentrace par nad 

hladinou neumožňuje její vznícení [1]. Teplota vzplanutí tedy nemá nic společného s teplotou 

iniciačního zdroje. 

Hořlavé kapaliny jako mlhy a disperze vytvářejí výbušné směsi při teplotách nižších 

než teplota vzplanutí [1]. 

Teplota vznícení 

Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které vzplanou plyn nebo páry o optimální 

koncentraci. Jedná se tedy o teplotu iniciačního zdroje. Podle teploty vznícení se rozdělují 

látky do teplotních tříd. Tato teplota (resp. teplotní třída) má přímý vliv na požadavky na 

zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu [1]. 
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Minimální iniciační energie (MIE) 

Minimální iniciační energie (MIE) je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je 

schopna zapálit nejsnadněji iniciovatelnou (stechiometrickou) směs hořlavého plynu nebo 

páry ve směsi s oxidačním prostředkem [1]. 

Limitní obsah kyslíku (LOC) 

Nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, při 

které nemůže dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu [1]. 

Dolní mez výbušnosti (DMV) 

Dolní hranice výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlaviny vyjádřená v g/m3 ve směsi 

se vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je schopná při určité iniciační 

energii šířit plamen [1]. 

Dolní a horní meze výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není 

možné samostatné šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti představuje nedostatek 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Koncentrace nad horní mezí výbušnosti 

nemůže být považována za bezpečnou [1]. 

Spodní mez výbušnosti je ovlivňována: 

• velikostí iniciační energie [1], 

• počátečním tlakem v okamžiku iniciace [1], 

• počáteční teplotou [1], 

• vlhkostí [1], 

• průměr kapiček [3], 

• vytváření hybridní směsi [1] 

Velikost iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemž se zejména horní 

mez posouvá k vyšším hodnotám . 
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Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti. Dolní mez 

výbušnosti se snižuje jenom nepatrně. S klesajícím tlakem se zužuje rozsah výbušnosti a u 

některých směsí se oblast výbušnosti uzavírá, takže při určitém podtlaku vůbec nedochází při 

dané iniciační energii k výbuchu. 

Počáteční teplota 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se snižuje 

a horní se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny hořlavé 

látky. 

Vlhkost 

Relativní vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jenom nepatrně. 

Největší rozsah výbušnosti má suchá směs. 

Průměr kapiček 

S rostoucí velikostí kapiček klesá spodní mez výbušnosti. 

Vytváření hybridní směsi 

Již malé množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny velmi prudce sníží 

spodní mez výbušnosti směsi hořlavého prach nebo kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem. K 

výbuchu může dojít i tehdy, není-li dosaženo dolní meze výbušnosti ani prachovzduchové 

směsi ani plynovzduchové směsi. 

4.1.3 Výbuchové charakteristiky 

Maximální výbuchový tlak (pmax) 

Maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za 

stanovených podmínek zkoušky [4]. 
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Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dtmax) 

Maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných 

atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních 

podmínek [4]. 

Kubická konstanta 

Kubická konstanta je důležitým parametrem vyjadřujícím brizanci směsi nezávisle na 

objemu, ve kterém byla stanovena. Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje KG 

(MPa.m.s-1) [4]. 

Průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry ovlivňuje [4]: 

a) Velikost objemu a tvar nádoby 

b) Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

c) Iniciační energie 

d) Turbulence směsi 

e) Spojené nádoby 

f) Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

g) Vytváření hybridních směsí 

4.2 Metody vzniku kapalných aerosolů 

Aerosoly se tvoří kondenzačním nebo disperzním způsobem. Disperzní kapalné 

aerosoly vznikají dispergováním kapalné fáze hmoty, tj. rozprášením kapaliny. Mají větší 

částice, širší spektrum velikosti a malý výskyt agregátů. Na rozdíl od aerosolů disperzních 

jsou kondenzační aerosoly spíše monodisperzní a skládají se téměř vždy z agregátů [18]. 

Rozdělení metod vzniku kapalných aerosolů zobrazuje obrázek 6. 
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obrázek 6: Metody vzniku kapalných aerosolů 

4.2.1 Objemová kondenzace přesycených par 

Tento termodynamický děj nastane ochlazením přesycené páry nad teplotu tuhnutí 

disperzního podílu (pod touto teplotou vznikají dýmy). V soustavě bez zárodků kondenzace se 

může nová fáze vytvořit pouze při vysokém přesycení, mnohem snadněji vzniká za 

přítomnosti kondenzačních center (molekuly nebo koloidní částice hygroskopických látek, 

zavedené ve formě par nebo aerosolu do mírně přesycené vodní páry. Kondenzací vznikají 

kapičky vodného roztoku hygroskopické látky, které mají nižší tlak nasycené páry než stejně 

velké kapičky vody [2], [18]. Hmotnost kapiček mlhy je dána vztahem, viz rovnice 13 [3]. 

 

rovnice 13: Hmotnost kapiček aerosolu [3] 

mmlha= msměs × (xpoc – xkonc) 

 

mmlha… hmotnost kapiček (kg) 

msměs… hmotnost směsi v (kg) 

xpoc/konc… počáteční/ konečná měrná 

vlhkost 
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Příprava 

Kondenzačních metod se využívá při tvorbě jemně disperzních přibližně 

monodisperzních mlh. Laboratorně je lze připravit v generátoru podle La Mera, viz obrázek 7, 

v aparatuře z tepelně i chemicky odolného pyrexového skla. Směs par, vzduchu a 

kondenzačních jader ve vhodném poměru se nechá pomalu a rovnoměrně kondenzovat, 

vytvoří se tak částice o velikosti ± 10 % středního průměru. Látku, kterou chceme rozmlžit, 

uzavřeme do vypařovací baňky objemu 2 l a zahříváme elektrickým ohřívačem na teplotu 100 

– 200 °C v závislosti na dané látce a požadované velikosti kapiček. Mlha se tvoří promýváním 

vzduchu, např. horkou kapalinou. V menší baňce o objemu asi 0,5 l spojené zdola trubicí 

s vypařovací baňkou vznikají ionizací přiváděného filtrovaného vzduchu kondenzační jádra. 

Ionizaci provádíme např. elektrickým výbojem o vysokém napětí. Zleva je vypařovací baňka 

spojena tepelně izolovanou trubicí o vnitřním průměru asi 20 cm s baňkou ohřívací, elektricky 

ohřívanou na 300 °C. V trubici na ústí ohřívací baňky se nachází ohřívací tryska s dvěma 

otvory o poloměru 1 mm, kterou do baňky vstupuje směs mlhy, kondenzačních jader a 

vzduchu nasyceného párou. Zde se mlha odpaří a kondenzační jádra promísí s párou. Horká 

směs stoupá do dlouhé trubice vyúsť ující z vrcholu vypařovací baňky, kde se ochlazuje a 

kondenzuje na kondenzačních jádrech [18]. 

Koncentrace mlhy je možno nastavit v rozmezí 1 – 10 g/m3. Velikost kapiček lze 

upravovat kromě závislosti na teplotě ve vypařovací baňce také regulací průtočného množství 

v ionizační baňce nebo koncentrace iontů. Částice o poloměru větším než 1 – 2 µm lze 

vytvořit pouze při zvýšení koncentrace páry tím, že promývací vzduch vedeme pod hladinou 

kapaliny skleněnou fritou. K výrobě monodisperzních mlh se hodí jen velmi čisté kapaliny, u 

kterých bod varu příliš nekolísá. Jako kondenzační jádra lze použít ionizované molekuly 

vzduchu i jiné plyny [18]. 
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obrázek 7: Generátor monodisperzního aerosolu [18] 

1 – vypařovací pyrexová baňka 

2 – ohřívací pyrexová baňka 

3 – dvě trysky 

4 – ionizátor vzduchu v pyrexové 

baňce 

t – teploměr 

O – elektrický ohřívač 

R – regulátor teploty 

V – přívod filtrovaného vzduchu 

4.2.2 Chemická reakce v plynné fázi 

Vznik hygroskopických zárodků pro tvorbu mlh. Jsou založeny na kondenzaci 

produktů chemických reakcí. Příkladem je reakce plynného amoniaku s plynným 

chlorovodíkem za vzniku pevného chloridu amonného, rozptýleného ve vzduchu ve formě 

jemných disperzních částic podle rovnice 14 [2]. 

Tento mechanizmus vzniku mlhy by vyžadoval individuální chemické reakce, pro 

praktické zkoušení různých látek je tedy zcela nevhodný. 

rovnice 14: Rovnice chemické reakce za vzniku aerosolu [2]

NH3(g) + HCl (g) = NH4Cl(s) g… plyn 

s… pevná látka 
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5 DISPERGOVÁNÍ KAPALNÉ FÁZE 

Při dispergování kapalné fáze hmoty dochází k rozprášení kapaliny, při kterém se 

paprsek rozstřikované kapaliny ve styku s plynem rozkládá na části různé velikosti a tvaru. 

Velké částice se dále rozrušují, drobné částice získají vlivem povrchového napětí tvar koule. 

Výsledná směs kapek je bržděna plynem [9]. 

Při rozpadu paprsku kapaliny proti sobě stojí vnitřní a vnější síly. Vnější síly jsou 

ovlivněny prouděním plynu, který se snaží z paprsku kapaliny odtrhnout vystupující částice a 

tlakem na jeho čelo se jej snaží roztříštit. Proti rozpadu působí síly vnitřní, způsobené 

turbulencí, vázající částice mezi sebou, a povrchové napětí kapaliny, které se snaží zachovat 

celistvost a zarovnaný povrch paprsku. Velikost vnějších sil závisí na poměrné rychlosti plynu 

a kapaliny, na hustotě plynu, na velikosti a jakosti povrchu, na který plyn působí [9]. 

5.1 Rozprašovače 

Aby mohl rozprašovač fungovat, musí vyvinout dostatečný tlak, kterým překoná 

povrchové napětí a vnitřní tření kapaliny. Tlak protlačuje kapalinu tryskou, ta se tříští, ale 

v zájmu co možná nejlepšího tříštění je proud kapiček za tryskou třeba modifikovat. Existují 2 

způsoby modifikace proudu za tryskou [9]: 

• nevířivé – paprsek vystupuje z trysky do cizí látky, třením o ni se rozpadá (prostředí je 

v klidu či pohybu) 

• vířivé – paprsek rotuje kolem své osy, vzniklá síla z něj vytvoří tenký kapalinový film, 

který se rozpadá na jakési třásně a dále pak na drobné kapičky 

 

Podle způsobu rozprašování rozlišujeme mechanické rozprašování, rozprašování 

pomocí cizí látky a další metody, jako elektrostatické, ultrazvukové [9]. 

5.2 Mechanické rozprašování - tlakové rozprašování 

Tlakové rozprašování využívá tlakové energie kapaliny při průchodu tryskami 

s malými otvory, viz obrázek 8a nebo vírovými komůrkami a šroubovými vložkami, viz 

obrázek 8b. Působením hydrodynamických sil při výtoku kapaliny z trysky se proud kapaliny 
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rozpadá v mlhovinový kužel s určitým vrcholovým úhlem. Před trysky vkládáme rozvaděč 

s tangenciálními kanálky udělujícím proudu kapaliny tangenciální složku rychlosti, která 

podporuje atomizaci kapaliny při výtoku [9]. 

 

obrázek 8: Konstrukční provedení trysky a) s malým otvorem, b) vírovou komůrkou [9] 

Víření a vysoká výtoková rychlost deformují vytékající proud a podporují vznik 

pulsací. Víření je způsobeno tangenciálním přívodem paliva do vírové komůrky s následným 

výtokem z otvoru umístěného v souose s virovou komůrkou. Aby byl vířivý pohyb stabilní, 

musí mít komůrka větší průměr než otvor trysky. Rychlost kapaliny ve vírové komůrce 

ovlivňuje poloměr otáčení – poloměr komůrky, s klesajícím poloměrem rychlost stoupá. Na 

výtok má významný vliv i geometrická charakteristika trysky, kterou určuje, viz obrázek 8 

[9]: 

• průměr výtokového otvoru trysky d 

• průměr vírové komůrky D 

• průřez tangenciálního kanálku F 

• počet tangenciálních kanálků n 

Experimentálně byl zjištěn vhodný poměr těchto parametrů umožňující přiblížit se 

k proudění ideální kapaliny, a tedy nejvhodnějším tryskám. 
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d/D= 0,25 n · F/D2= 0,1 

Hydraulické rozprašování rozdělujeme podle velikosti vstupního tlaku do trysek na 

nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké rozprašování. Pro tvorbu velmi jemné mlhy používáme 

vysokotlaké rozmlžování [10]. 

Tento způsob rozprašování je v praxi hojně používán, obzvlášť  vyspělá je oblast 

vstřikovacích trysek u zážehových a vznětových motorů, kde dochází k postupnému 

zvyšování pracovních tlaků a tedy i lepšímu rozprášení. Automobilové komponenty však 

nejsou vhodné pro rozprašování látek jiných fyzikálních vlastností [7]. 

5.3 Mechanické rozprašování – rotační rozprašování 

Metoda rotačního rozprašování využívá odstředivé síly, kdy je vnitřní povrch 

rotujícího válce či kužele pokryt tenkým filmem kapaliny, který se po odtržení z okraje válce 

tříští na drobné kapičky ve tvaru velmi otevřeného pláště kužele. Kalíšek kuželovitého tvaru, 

na nějž palivo z dutého hřídele vytéká, umožňuje dobré rozprášení [9]. 

5.4 Dvoufázové rozprašování – pneumatické rozprašování 

Při pneumatickém (vzduchovém) rozprašování vytvářejí v trysce různé rychlosti 

proudění plynu a kapaliny tlakové vlny, které zapříčiní rozpad kapaliny na velmi jemné 

kapky. Rozprašování ovládáme regulací tlaku kapaliny a vzduchu. Lepšího rozprášení 

dosáhneme zvýšením tlaku rozprašujícího vzduchu a/nebo snížením tlaku rozprašované 

kapaliny, mající za následek vysoký poměr mezi rychlostmi proudění vzduchu a kapaliny 

[12]. 

Každá tryska se skládá ze vzduchové a kapalinové čepičky, viz obrázek 9, některé 

mohou mít navíc těsnící kroužek. Pneumatické trysky mají samostatný přívod rozprašujícího 

vzduchu, některé verze vybavené cylindrem pro samočinné ovládání nebo čistící a uzavírací 

jehlou vyžadují přídavný přívod vzduchu. Přívod kapaliny je u všech modelů. Doporučuje se, 

aby přívody byly opatřeny filtry, regulátory a uzavírací ventily, viz obrázek 11, obrázek 12. 

Každá sestava má specifický charakteristiku rozprašování, objemové průtoky a pokrytí [12]. 
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obrázek 9: a) vzduchová b) kapalinová čepička [12] 

5.4.1 Druhy pneumatických trysek 

Pro pneumatické rozprašování se používají různé druhy trysek, které se dělí podle 

různých hledisek na vzduchové rozprašování s nízkým, středním a vysokým tlakem 

rozprašovacího vzduchu, na rozprašování s vnějším či vnitřním směšováním, viz obrázek 10, 

a na rozprašování s dopravou kapaliny přetlakem, viz obrázek 11, či pod tlakem – sifonovým 

přívodem, viz obrázek 12, nebo samospádem. Existují kombinace těchto typů a kombinace 

vzduchového rozprašování s tlakovým [9], [12]. 

Nízkotlaké trysky se používají pro vyšší výkony (nad 100 kg/h) k rozprašování 

těžkých olejů. Použití trysek je vázáno na viskozitu kapaliny, viskozitu je možno snížit 

ohřevem nebo zvýšením tlaku, např. u těžkých topných olejů nemají mít trysky s výkonností 

menší než 20 kg/h kinematickou viskozitu vyšší než 12 mm2/s [9]. 

Vnitřní směšování využívá tlakového přívodu kapaliny, nabízí rozličné rozprašovací 

charakteristiky. V případě sifonového způsobu přívodu je rozprašovací charakteristika 

kuželová, u tlakového plochý, viz obrázek 13. Proud kapaliny a vzduchu není nezávislý, 

změna v průtoku vzduchu ovlivní proud kapaliny. Dosahuje se úplného rozprášení. Vnější 

využívá tlakového nebo sifonového přívodu kapaliny, viz obrázek 14. Při vnějším 

rozprašování se proudy kapaliny a vzduchu mísí mimo trysku, takže je jejich průtok vzájemně 

nezávislý. Tento systém je efektivní pro kapaliny s vyšší viskozitou a pro hrubé suspenze 

[12]. 

 

obrázek 10: Pneumatická tryska s a) vnitřním b) vnějším směšováním [12] 
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obrázek 11: Pneumatické rozprašování s tlakovým přívodem kapaliny [12] 

 

 

obrázek 12: Pneumatické rozprašování se sifonovým přívodem kapaliny [12] 
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obrázek 13: Vnitřní směšování s tlakovým přívodem kapaliny s a) plochým, b) kruhovým 

rozprašovacím profilem [12] 

 

obrázek 14: Vnější směšování s a) tlakovým přívodem kapaliny a plochým profilem, b) sifonovým 

přívodem kapaliny a kruhovým rozprašovacím profilem [12] 

5.5 Elektrostatické rozprašování 

 

obrázek 15: Schéma elstat. rozprašovače [18] 

Při elektrostatickém rozprašování 

vytrhávají elektrostatické síly kapalinu 

z kapilární trysky. Kapalina vytéká z trysky 

v blízkosti vysoce nabitého wolframového 

drátu, kapičky se vlivem velkého 

povrchového náboje rozpadají na menší. 

Kapilární tryska s hrotem a tzv. Penneyův 

prstence, případně země, tvoří elektrody. 

Schématické znázornění elektrostatického 

rozprašování zobrazuje obrázek 15, fyzikální 

princip obrázek 16. Rozdíl potenciálu mezi 

elektrodami je v závislosti na druhu 

rozprašované látky a požadovaném stupni 
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disperzity 10 – 120 kV. Rozprašování nastává při určitém minimálním 

napětí, množství rozprašované kapaliny rychle, téměř lineárně roste, po dosažení maxima 

s rostoucím napětím zase klesá. Pokles je způsoben tvarem kapky závisejícím na konstrukci 

trysky a povrchovém napětí. Vzniklý proud mlhy je možné fokusovat paralelně zapojeným 

kondenzátorem [10], [18]. 

Elektrostatické generátory mají trysky průměru 0,1 – 0,3 mm, střední velikost částic 

0,2 µm, produkce lze snadno regulovat [18]. Na uvedeném principu pracuje např. technologie 

elektrostatického nanášení nano vláken. 

 

obrázek 16: Fyzikální princip elektrostatického rozprašování [9] 

5.6 Ultrazvukové rozprašování 

Ultrazvukové trysky, viz obrázek 17, využívají průchodu ultrazvukových vln 

kapalným prostředím. Ultrazvukový generátor trysky pracuje na principu Hartmannova 

generátoru. Plynná látka, v tomto případě stlačený vzduch, se přivádí prostřednictvím 

zvláštního prvku do prstencové rezonanční komory, kde se celkový tlak plynu přemění v tlak 

statický. Tímto zvláštním prvkem drážka poloanuloidovitého tvaru, která obrací směr toku 

plynu proudícího souběžně s osou trysky do rezonanční komory. Při překročení tlaku plynu 

statickým tlakem se rezonanční komora vyprázdní a cyklus se opakuje. Periodický pohyb 

plynu vyvolává kmity určité frekvence. Energie ultrazvukového pole tak závisí na provozním 

tlaku plynu [9], [10]. 
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obrázek 17: Ultrazvuková tryska na kapalné palivo [9] 

1 – přívod oleje 

2 – přívod plynu 

3 – prstencový výstup oleje 

4 – vratný kanálek 

5 – prstencová rezonanční 

komora 

6 – distanční kroužek 

Do ultrazvukového pole se štěrbinovým mezikružím přivádí kapalina. Ultrazvukové 

vlny se v kapalině mohou šířit do značných vzdáleností, zatímco při průchodu plyny se 

značně zeslabují. Rychlé změny tlaku vyvolané ultrazvukovými vlnami způsobují kmitání 

částic kapaliny, větší částice kmitají jen s malou amplitudou, se snižující se velikostí částic 

amplituda narůstá. Kmitáním jsou kapky z kapalného povrchu vymršť ovány, ve vzduchu se 

pak roztříští. Rozvlnění povrchu bylo pozorováno při frekvencích od 10 do 800 kHz [9], [10].  

Jemnost rozprášení závisí na energii pole, nezávisí na tlaku oleje. Průměr kapky závisí 

na úhlové rychlosti, amplitudě kmitání, tloušť ce kapalinového filmu, hustotě kapaliny a jejím 

povrchovém napětí. Pro konstantní poměr tloušť ky filmu a amplitudy kmitání se velikost 

kapiček vyjadřuje rovnice 15 [10]. 

Ultrazvukové trysky se používají ke spalování těžko zápalných i nehořlavých (v 

kombinaci s topným odpadů. 

rovnice 15: Velikost kapiček [10] 
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kσ  … povrchové napětí kapaliny (N/m) 

kρ  … hustota kapaliny (kg/m3) 

ω 0 … úhlová rychlost (rad/s) 



30 

 

6 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ METODY 

Ze všech výše uvedených metod vzniku kapalných aerosolů je potřeba vybrat 

nejvhodnější způsob aplikovatelný na výbuchových autoklávech. Tato varianta musí být dále 

rozpracována z hlediska požadavků na jejich rozprašování. 

6.1 Porovnání metod tvorby mlh 

Z uvedených metod tvorby mlh lze v praxi uplatnit všechny mimo metody chemické 

reakce v plynné fázi. 

Při objemové kondenzaci vznikají přibližně monodisperzní mlhy. V praxi se však 

monodisperzní mlhy příliš nevyskytují [18]. Aplikace obdobného zařízení jako je aparatura od 

La Mera, viz 4.2.1, na výbuchový autokláv by vyžadovala komplikované konstrukční úpravy, 

mj. by autokláv musel být vybaven ochlazovacím zařízením. Ultrazvukové a elektrostatické 

trysky vytvářejí kapičky řádově v jednotkách µm, což ani není zapotřebí. Pro výbušnost je 

klíčová velikost asi do 50 µm, kapičky menší než tato hodnota téměř okamžitě shoří, jsou 

však důležité pro zapálení kapiček větších [9]. 

Rozprašování tlakem kapaliny se nabízí jako přirozené řešení. Využitím 

mechanických tlakových trysek pro výbuchové autoklávy se zabývalo již několik prací na toto 

téma. Byly zvažovány možnosti využití komponent zážehových a vznětových motorů. Pro 

dobré rozprášení je však zapotřebí vysokotlakých čerpadel a malých vnitřních rozměrů trysek. 

To není vhodné při použití kapalin o větší viskozitě, než na kterou byly trysky konstruovány. 

U vznětových systémů jsou navíc vstřikovací trysky a čerpadla protékající naftou 

promazávány, kapaliny jiných vlastností by způsobily jejich znehodnocení [7]. 

Další variantou mechanického rozprašování jsou rotační trysky. Výhodné je, že 

nepožadují vysokotlaká čerpadla a nejsou tolik náročné na viskozitu kapalin. Velikost kapiček 

se však pohybuje kolem 100 µm [9]. 

Pro kapaliny s vyšší viskozitou, jako jsou např. těžké topné oleje a mazuty, je 

vzduchové rozprašování vhodnější než rozprašování tlakové. Díky většímu vnitřnímu 

rozměru trysek nedochází tak snadno k jejich zanesení. Rovněž nevyžadují vysokotlaká 

čerpadla [9]. Tato práce se proto bude dále zabývat možností rozprašování pomocí 

vzduchových trysek. 
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6.2 Faktory důležité pro rozprašování ve výbuchovém autoklávu 

Rozprašování ovlivňuje celá řada proměnných, především konstrukční parametry 

trysek a vstřikovací tlaky určující počáteční podmínky rozprášení, a fyzikální vlastnosti 

kapaliny a prostředí, do kterého se vstřikuje (tlak, teplota, relativní vlhkost, aj.). Jejich 

správnou kombinací zajistíme požadované rozprášení kapaliny a její rozdělení v prostoru.Tyto 

proměnné ovlivňují také výbušnost kapalných aerosolů a měření jejich výbuchových 

parametrů. 

Rozprašování hořlavých kapalin můžeme posuzovat z hlediska různých vlastností 

závažných pro stanovení výbuchových parametrů zkoumané látky. Jejich měření lze provádět 

v různých zařízení, nejjednodušší jsou komory různých rozměrů a tvarů. Jedná se o tyto 

vlastnosti [11]: 

• rozdělení v prostoru – dolet paprsku, úhel rozstřiku, charakteristika rozstřiku 

• rozprášení kapaliny – v různých vzdálenostech od výstřikového otvoru – velikost 

kapičky (průměr) a jejich distribuce 

• stabilita aerosolu [18] 

• průtokové vlastnosti – vstříknuté množství a výtokový součinitel 

• průraznost paprsku – kinetická energie v různých vzdálenostech od trysky a 

rychlosti paprsku 

6.2.1 Fyzikální vlastnosti prostředí 

Fyzikálními vlastnostmi prostředí je myšlena zejména teplota a tlak uvnitř 

výbuchového autoklávu v okamžiku iniciace. Vlivy těchto vlastností byly již probrány 

v kapitole 4.1.2 a 4.1.3. 

Zkoušky mohou být prováděny za standardních podmínek, tedy 21°C a 101325 Pa, 

v závislosti na konstrukčním řešení zařízení i za teplot a tlaků jiných. 

U vzduchového rozprašování přítokem plynu a kapaliny v autoklávu stoupá tlak, což 

ovlivňuje výbuchové parametry. Abychom mohli měření provést při atmosférickém tlaku, 

musíme tlak v autoklávu před měřením v odpovídající míře snížit. Vývěvou jsme schopni 

snížit tlak v autoklávu až na 1 – 10 Pa. Za standardních podmínek (101325 Pa, 21°C) se v 

autoklávu VA 10 dle stavové rovnice ideálního plynu, viz rovnice 16, nachází 0,415 mol 
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vzduchu, což při střední molární hmotnosti suchého vzduchu M= 28,84 g·mol-1(21 % kyslíku, 

79 % dusíku) představuje tedy cca 12,8 g. 

rovnice 16: Stavová rovnice ideálního plynu

p V n R T⋅ = ⋅ ⋅  p… tlak plynu (Pa), V… objem plynu (m3) 

n… látkové množství plynu (mol) 

T… teplota plynu (K) 

R … univerzální plynová konstanta = 8,314 J·mol-1·K-1 

Při vstřikování vzduchu vlivem komprese dochází se zvyšováním tlaku ke zvyšování 

hustoty, viz rovnice 17. Ze známé hustoty suchého vzduchu při daném tlaku (resp. i teplotě) 

při určitém objemovém průtoku můžeme zjistit hmotnostní průtok, a tím tedy i, za jak dlouho 

dojde k naplnění autoklávu na požadovaný tlak. Zcela nepatrné zvýšení tlaku způsobuje i 

nástřik kapaliny, jeho vliv je ale zanedbatelný. 

rovnice 17: Hustota suchého vzduchu při teplotě T a tlaku p 
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R … univerzální plynová konstanta = 8,314 J·mol-1·K-1 

Ms… střední molární hmotnost suchého vzduchu  

Ms= 28,84 ·10-3 kg:mol-1 

p... tlak vzduchu (Pa), T… teplota vzduchu (K), 

ρ... hustota vzduchu (kg·m-3) 

 

6.2.2 Fyzikální vlastnosti kapaliny 

Viskozita 

Dynamická (absolutní) viskozita je vlastnost kapaliny představující její odpor k tečení 

v důsledku existence vnitřního tření v kapalině. Viskozita kapaliny je primární vlastnost 

ovlivňující charakteristiku rozprašování a v menší míře i objemový průtok. Viskóznější 

kapaliny vyžadují vyšší minimální tlak k vytvoření tvaru vstřikovaného paprsku a užší 

vstřikovací úhly. Viskozita kapalin závisí na tlaku i na teplotě, s rostoucím tlakem viskozita 

vzrůstá, s rostoucí teplotou naopak klesá [11]. 
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Podíl dynamické viskozity a hustoty kapaliny se označuje jako součinitel kinematické 

viskozity nebo kinematická viskozita (vazkost). 

Teplota kapaliny 

Teplota kapaliny nemá přímý vliv na rozprašovací parametry, ale často ovlivňuje 

viskozitu, povrchové napětí a relativní hustotu, která již na tyto parametry vliv má [11]. 

Povrchové napětí 

Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch tekutin chová jako elastická fólie a 

snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimálním rozpětím. To znamená, že se 

povrch tekutiny snaží dosáhnout stavu s nejmenší energií. Povrchové napětí je výsledkem 

vzájemné interakce přitažlivých sil molekul nebo atomů, z nichž se skládá povrchová vrstva. 

Hlavní vliv povrchového napětí je na minimální operační tlak, rozprašovací úhel a velikost 

kapiček. Jeho hodnota pro vodu o teplotě 21°C je asi 73 mN/m [11]. 

Vlastnosti povrchového napětí jsou znatelnější při nízkých pracovních tlacích. Vyšší 

povrchové napětí redukuje rozprašovací úhel zvláště na tryskách s rozprašovacím tvarem 

dutého a úzkého kuželu. Nižší povrchové napětí může umožnit provoz za nižších tlaků [11]. 

Relativní hustota 

Relativní hustota je hustota kapaliny vztažená k hustotě vody za při 21°C. Objemový 

průtok kapaliny s jinou specifickou hmotností než má voda (relativní hustota 1, viz tabulka 2) 

lze přepočítat podle tabulka 2. Objemový průtok, případně objem proudu vynásobíme 

hodnotou faktoru přepočtu. Faktor přepočtu zohledňuje pouze relativní hustotu, nezohledňuje 

další možné vlivy na kapacitu trysky [11]. 

Hustota kapaliny ρp při určité teplotě tp lze určit ze známé hustoty látky stanované při 

20°C ρ20 podle rovnice 18 [9]. 

rovnice 18: Hustota kapaliny při teplotě tp [9] 
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β  … teplotní součinitel kapaliny 

pt  … provozní teplota kapaliny (°C) 
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20t  … teplota, při níž byla hustota laboratorně stanovena (°C) 

 

tabulka 2: Přepočet objemového průtoku pro kapaliny různých relativních hustot [17] 

Relativní hustota 0,84 0,96 1,00 1,08 1,20 1,32 1,44 

Faktor přepočtu 1,09 1,02 1,00 0,96 0,91 0,87 0,83 

 

Zástupce kapalin, které by mohly být v podobě kapalných aerosolů zkoušeny, 

obsahuje tabulka 3. Optimální kinematická viskozita rozprašované viskózní kapaliny (oleje) je 

10 – 20 mm2·s-1, jedná se vlastně o konstantu udávající poměr mezi dynamickou viskozitou a 

hustotou látky při dané teplotě [9]. Těchto hodnot je možno dosáhnout předehřátím kapaliny, 

u uvedených kapalin to však není zapotřebí. Důsledky nárůstu viskozity popisuje tabulka 6. 

Vlivy povrchového napětí je možno omezit vyšším operačním tlakem [11]. 

tabulka 3 Vlastnosti vybraných kapalin [3] 

Látka M 

(g·mol-1) 

cmin 

(g·m-3) 

cmax 

(g·m-3) 

ρ20 

(g·cm-3) 

η20 

(mPa·s) 

ν20 

(mm2·s-1) 

Referenční 

hodnota: voda 

18 - - 1,00 1,00 1,00 

etanol 46 67 290 0,79 1,20 1,52 

aceton 58 60 310 0,79 0,33 0,42 

n-propanol 60 50 340 0,80 2,2 2,75 

n-pentan 72 41 240 0,63 0,24 0,38 

n-butanol 74 43 350 0,81 2,95 3,64 

etyléter 74 50 1100 0,71 0,23 0,32 

benzol 78 39 270 0,88 0,65 0,74 

n-heptan 100 46 280 0,76 0,40 0,53 

n-oktan 114 38 310 0,79 0,54 0,69 
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6.2.3 Stabilita aerosolu 

Stabilitu aerosolů popisuje kapitola 4.1.1. Stabilitu aerosolu ovlivňuje sedimentace, 

usazování na stěnách a koalescence. Vliv těchto jevů je potřeba co nejvíc omezit. Koalescenci 

můžeme omezit zabráněním střetu proudů více mlhovin, tedy použitím pouze jedné 

rozprašovací trysky, nebo alespoň vhodným nasměrováním trysek. Sedimentaci je možné 

omezit dobou vstřikování (resp. časem iniciace) a velikostí kapiček, které vytváříme. 

Závislost rychlosti sedimentace na průměru kapek o určité hustotě uvádí tabulka 1. Pro částice 

nad 40 µm je doba pádu ze středu výbuchového autoklávu VA-10 již kratší než 1 s. Uvedené 

hodnoty rychlosti sedimentace jsou však platná pouze pro částice, na které působí pouze 

gravitační síla, rozprašované kapičky však mají nenulovou počáteční rychlost, vliv 

sedimentace na stabilitu aerosolu se bude výrazněji projevovat s rostoucí vzdálenosti od 

trysky, kdy částice ztrácejí svou kinetickou energii. Větší problém představuje kontakt proudu 

mlhoviny se stěnami koule. Usazování na stěnách omezíme výběrem trysky s kratším 

dosahem s vhodným úhlem vstřikování. 

6.2.4 Rozdělení v prostoru 

Délka a úhel vstřikovaného paprsku 

Na dosah proudu aerosolu ve vzduchu má vliv řada faktorů. Energie proudu částic ve 

výstupném průřezu trysky se spotřebovává na ráz a změnu směru částic, na tření mezi 

kapičkami a tření proudu kapiček se vzduchem a na vytvoření vířivého proudu ve 

vstřikovacím prostoru [9]. Po vzdálenost B se proud mlhy šíří definovaným způsobem, tedy 

pod určitým úhlem a s určitou rozprašovací charakteristikou. Od B do celkové vzdálenosti D 

se již šíří turbulentně, viz obrázek 18 [12]. Tuto skutečnost by měl respektovat čas iniciace, 

která by měla ideálně nastat do vzdálenosti B. 

Dosah paprsku lze experimentálně určit pomocí jeho fotografování v krátkém časovém 

úseku zdrojem světla [9]. 

 

obrázek 18: Délka a úhel rozprášení [12] 
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obrázek 19: Rozprašující úhel a pokrytí [12] 

Při skutečném rozprašování 

efektivní úhel rozprašování, a tím i 

pokrytí, klesá se vzdáleností, viz obrázek 

19. Viskóznější kapaliny vytvářejí 

poměrně menší úhly v závislosti na 

viskozitě, průtoku tryskou a rozprašovacím 

tlaku. Kapaliny s relativně nižším 

povrchovým napětím vytváří širší 

vstřikovací úhly [12]. 

Délka proudu aerosolu u běžných trysek zpravidla přesahuje potřebný dosah. 

Vzdálenost B se pohybuje v řádu desítek centimetrů, vzdálenost D již v metrech, viz obrázek 

18. Rozprašovaná kapalina by neměla přímo omývat stěny autoklávu. v případě kulového 

autoklávu VA 10 o objemu 10 litrů je maximální vhodná délka paprsku (průměr autoklávu) 

při úhlu rozprašování 0˚ cca 26,7 cm. Rozprašovací úhel by měl být menší než 90˚. 

Charakteristika rozstřiku 

 

obrázek 20: Základní vstřikovací 

charakteristiky [12] 

Požadovanou charakteristiku 

rozstřiku lze zajistit výběrem konstrukce 

trysky. Základní možné tvary ukazuje 

obrázek 20. Tvar vlevo nahoře zobrazuje 

paprsek plochý, vpravo nahoře tvar plného 

kužele, vlevo dole dutého kužele a vpravo 

dole širokoúhlý kruhový paprsek. Těchto 

vstřikovacích tvarů lze dosáhnout pomocí 

různých trysek [12]. 

Rovnoměrného rozložení oblaku mlhy v objemu autoklávu nelze dosáhnout, 

promíchávání/ rozviřování jako v případě zkoušek hořlavých plynů, par a prachů by mělo 

negativní vliv na stabilitu mlhy. Proto je nutné rozložit hořlavou mlhu rovnoměrně alespoň 

okolo iniciačního zdroje uprostřed koule. Vhodnou vstřikovací charakteristikou pro tuto 

aplikaci je plný kužel. 
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6.2.5 Rozprášení kapaliny 

Malé kapičky do průměru 50 µm jsou důležité pro zapálení směsi, neboť  téměř 

okamžitě shoří a dodává tak tepelnou energii kapkám větším. Kromě toho má velikost vliv na 

stabilitu mlh [9]. 

Velikost částic a jejich stejnorodost se mění vlivem několika faktorů: vlastností 

roztoku, jeho viskozitě, konstrukce trysky, průtoku tryskou a tlaku vzduchu, pokud je použito 

dvoumédiové trysky [11]. Stejnorodost rozprašování je dána rozdílem průměru jednotlivých 

kapiček aerosolu od středního průměru kapek, na kterém jinak nezávisí. Orientační hodnoty 

pro střední objemový průměr (MVD) kapiček vody při rozdílných rozstřikových 

charakteristikách v závislosti na objemu proudu a tlaku udává tabulka 4. Velikost částic a 

jejich stejnorodost lze v konkrétním případě určit pouze experimentálně řadou technik [12]. 

tabulka 4 Rozmezí středního objemového průměru kapek (MVD) při rozdílných střikových 

charakteristikách v závislosti na objemovém průtoku a tlaku [12] 

0,7 bar 3 bar 7 bar Charakteristika 

rozstřiku 
Q (l/min) MVD (µm) Q (l/min) MVD (µm) Q (l/min) MVD (µm) 

Rozprašování 

vzduchem 

0,02 

0,08 

20 

100 

0,03 

30 

15 

200 

- 

45 

- 

400 

Hydraulické 

rozprašování 

- 

0,83 

- 

375 

0,1 

1,6 

110 

330 

0,2 

2,6 

110 

290 

Dutý kužel 0,19 

18,9 

360 

3400 

0,38 

91 

300 

1900 

0,61 

144 

200 

1260 

Vějířovitý 

paprsek 

0,38 

45 

260 

4300 

0,38 

38 

220 

2500 

0,61 

60 

190 

1400 

Plný kužel  1140 

4300 

0,72 

87 

850 

2800 

1,1 

132 

500 

1720 
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Typ trysky 

Největší kapky typicky mají trysky s vstřikovací charakteristikou ve tvaru plného 

kužele, následovány tryskou s plochým vstřikováním a vstřikováním ve tvaru dutého kužele. 

Tato charakteristika platí stejně pro hydraulické a pneumatické trysky, nicméně pneumatické 

trysky nabízí velmi jemné kapičky, které jsou menší velikosti než u běžných hydraulických 

trysek [11]. 

Průtok 

Průtok má přímý vliv na velikost kapiček, jeho nárůst vyvolá růst velikosti kapiček, 

podobně jako jeho pokles způsobí zmenšení velikosti kapiček [11]. 

Tlak 

Nárůst tlaku vyvolá zmenšení velikosti kapiček, při poklesu velikost stoupá, příklad 

této závislosti, viz obrázek 21 [11]. 

 

obrázek 21 Graf závislosti střední velikosti částic na tlaku [11] 
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Úhel vstřikování 

Zvětšení tohoto úhlu vyvolá zmenšení velikosti kapiček, podobně jeho zmenšení 

způsobí její nárůst [11]. 

Vlastnosti kapaliny 

Viskozita a povrchové napětí zvyšují energii potřebnou k rozprášení kapaliny, jejich 

nárůst obvykle vyvolá nárůst velikosti kapiček. 

Nárůst viskozity způsobí pokles průtoku, vyžaduje vyšší minimální tlak k udržení 

požadovaného úhlu rozprášení a dosahu, dále stoupá velikost kapiček a objemu. Nárůst 

povrchového napětí vyvolá potřebu zvýšení minimálního operačního tlaku, zmenšuje úhel 

rozprášení a způsobuje nárůst velikosti částic [11]. 

Relativní hustota 

Vyšší relativní hustota znamená nižší objemový průtok a naopak [11]. 

 

Potřebná střední velikost rozprašovaných kapiček by měla být předmětem diskuze. 

Nicméně vliv kapiček do průměru asi 50 µm na zapálení směsi je nepopiratelný. Střední 

velikost částic (MVD) by při normálním rozdělení postačovala 50 µm. Požadované střední 

velikost lze u dvoumédiového rozprašování dosáhnout při stálé teplotě a tlaku kapaliny 

regulací tlaku vzduchu. Přitom však se změnou střední velikosti dochází ke změnám 

v distribuci částic. Stále stejnou distribuci částic tedy nelze při zkoušení zajistit. 

 

6.2.6 Průtokové vlastnosti 

Množství rozprašované kapaliny 

Výkon trysek můžeme charakterizovat objemovým průtok, a v případě 

diskontinuálního vstřikování také rychlostí opakování vstřikování. Rychlost opakování 

vstřikování je udávaná v maximálním počtu cyklů za minutu, jinými slovy – určuje 

minimální dobu vstřikování. Množství rozprašované kapaliny u dané trysky tak můžeme 

regulovat tlakem kapaliny a délkou vstřikování. Vstřikování pneumatických trysek může být 
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spouštěno či zastavováno na základě ovládání tlaku či elektricky. Elektricky řízené 

vstřikování má kratší minimální dobu vstřikování (reakční čas). 

Závislost mezi průtokem a tlakem kapaliny popisuje rovnice 19. Hodnoty exponentu 

„n“ uvádí tabulka 5. Uvedené hodnoty platí pro vodu. Jelikož však odlišná relativní hustota 

ovlivňuje průtok kapaliny tryskou, musí být hodnoty objemového průtoku vynásobeny 

konverzním faktorem, viz tabulka 2. 

rovnice 19: Závislost mezi tlakem a průtokem kapaliny [13] 

( )

( )
11

2 2

n

n

pQ

Q p
=  

Q… průtok kapaliny (l/min) 

p… tlak kapaliny (bar) 

n… exponent platící pro určitý typ trysky 

 

tabulka 5: Faktor objemového průtoku trysky pro určité typy trysek [13] 

Typ trysky Exponent „n“ 

Dutý kužel (všechny) 

Plný kužel (bez lamel) 

Plný kužel (15° a 30° série) 

Úzký paprsek (všechny) 

Plný proud (všechny) 

Rotační trysky (všechny) 

0,50 

Plný kužel (standardní) 

Plný kužel (čtvercový tvar) 

Plný kužel (oválný tvar) 

Plný kužel (vysoký výkon) 

0,46 

Plný kužel (široké rozprášení) 

Plný kužel (široké čtvercové rozprášení) 
0,44 
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Zařízení by mělo umožnit testování výbuchových parametrů mlh širokého spektra 

hořlavých kapalin, a to v co možná nejširším koncentračním rozmezí. Z vlastností vybraných 

hořlavých kapalin, viz tabulka 3, lze vyvodit, že objem zkoušené kapaliny by se měl u 

školního výbuchového autoklávu VA 10 pohybovat v rozmezí 0,2 – 16 cm3. 

Výtokový součinitel 

Výtokový součinitel uvádí podíl skutečného průtoku kapaliny Qp k teoretickému 

průtoku Qt kapaliny. Někdy je nazýván axiální charakteristikou [9]. 

rovnice 20 Výtokový součinitel [9] 

2
p p

t
t

k

Q Q

Q
F p

µ

ρ

= =

∆

 
Ft… průtoková plocha trysky (cm2) 

∆p… přetlak kapaliny (Pa) 

ρk… hustota kapaliny (g/cm3) 

6.2.7 Průraznost paprsku 

Proud aerosolu ztrácí při vstupu do plynu kinetickou energii, tedy i rychlost, zároveň 

však usnadňuje pohyb dalších částic, kterými jsou nahrazovány. Rychlost paprsku může být 

experimentálně stanovena na základě měření momentu síly působícímu na paprsek nebo 

z vysokorychlostního filmového záznamu a známé rychlosti pohybu filmu [11]. 

6.2.8 Souhrn vlivů různých faktorů na výkony trysek 

Bohužel, i když známe vlivy jednotlivých faktoru na parametry rozprašování, 

konkrétní hodnoty těchto parametrů nelze zatím předpovědět. V některých aplikacích působí 

související faktory proti určitým efektům, např. u trysek s rozprašovací charakteristikou 

dutého kužele nárůst teploty kapaliny sníží její relativní hustotu, tím se zvýší její průtok, 

zatímco se zároveň poklesem viskozity průtok snižuje. Různé faktory ovlivňující výkony 

trysek shrnuje tabulka 6. Z důvodu mnoha typů trysek a velikostí se však jejich efekty mohou 

ve specifických aplikacích lišit [11]. 
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tabulka 6: Přehled vlivu různých faktorů na výkony trysky [11] 

Vlastnosti 

trysky 

Nárůst 

pracovního 

tlaku 

Nárůst 

relativní 

hustoty 

Nárůst 

dynamické 

viskozity 

Nárůst 

teploty 

kapaliny 

Nárůst 

povrchového 

napětí 

Jakost 

vstřikovaného 

tvaru 

Nárůst Nepatrný Zhoršení Nárůst Nepatrný 

Velikost 

kapiček 

Pokles Nepatrný Nárůst Pokles Nárůst 

Úhel 

rozprašování 

Nárůst, pak 

pokles 

Nepatrný Pokles Nárůst Pokles 

Objemový 

průtok 

Nárůst Pokles Plný/dutý 

kužel – nárůst 

úzký – pokles  

Závisí na 

použité 

kapalině a 

trysce 

Beze změny 

Průtoková 

rychlost 

Nárůst Pokles Pokles Nárůst Nepatrný 

 

Z katalogu vstřikovacích trysek předního světového výrobce „Spraying Systems Co.“ 

byla zkoumána možnost využití pneumatických vzduchových trysek. Tato společnost má 

rovněž české zastoupení. Mimo uvedených typů trysek lze dojednat i trysky individuálních 

parametrů. Přílohová část práce obsahuje výkony trysek rozprašující vodu při 21°C a 

atmosférickém tlaku. 

6.3 Pneumatické trysky 

Pneumatické trysky, viz kapitola 5.4, mají nejširší rozsah použití. Využívají vnějšího 

nebo vnitřního směšování plynu a kapaliny k produkci širokého spektra tvarů vstřikovaného 

paprsku a velikosti kapiček, mohou být použity u kapalin vyšších viskozit. Přívod kapaliny 

může být řešen samospádem, sifonovým či tlakovým přívodem. Vnitřní směšování využívá 

tlakového přívodu kapaliny a nabízí rozličné rozprašovací charakteristiky. Vnější využívá 

tlakového, sifonového nebo samospádového přívodu kapaliny. U sifonového způsobu 
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přívodu je rozprašovací charakteristika plného kužele, u tlakového plochý, v případě „vysoce 

výkonného přenosu“ HTE je možný tlakový přívod rovněž s charakteristikou plného kužele. 

Různými kombinacemi sestav kapalinových a vzduchových čepiček je možné dosáhnout 

širokého rozmezí výkonů. Tělo trysky přitom v rámci každé řady zůstává stejné [13]. 

Trysky s vnějším směšováním s tlakovým přívodem kapaliny jsou efektivnější pro 

kapaliny s vyšší viskozitou, neboť  na rozdíl od směšování vnitřního umožňuje nezávislou 

kontrolu průtoku vzduchu a kapaliny, resp. změna v průtoku vzduchu neovlivní průtok 

kapaliny [13]. Zvýšením tlaku vzduchu při stejném tlaku a teplotě kapaliny (vstřikovaném 

objemu) můžeme pro kapaliny různých fyzikálních vlastností zajistit obdobnou jemnost 

rozprášení. Rozprašování se ovšem u standardních pneumatických trysek ovládá manuálně, 

což neumožňuje přesnější dávkování požadovaných objemů. Proto je potřeba využít trysky a 

automatickým ovládáním vstřikování. 

6.4 Automatické pneumatické trysky 

Vstřikování automatických pneumatických trysek může být ovládáno elektricky nebo 

tlakem vzduchu [13]. 

Vzduchem řízené vzduchové trysky používají stlačený vzduch spolu s kapalinou 

dopravovanou pod tlakem, sifonem nebo samospádem. Trysky vybavené samostatným 

přívodem rozprašujícího a ovládacího vzduchu uzavírají pouze tok kapaliny rozprašující 

vzduch je stále otevřen. K dispozici jsou také varianty se sloučenými přívody vzduchu, u 

kterých se proud kapaliny i vzduchu zastavuje současně. Výrobce nabízí tyto řady: „JAU“, 

„JJAU“, „10530“ a s „nastavitelnými parametry rozprašování - Variable Spray Series“. 

U elektricky řízených vzduchových trysek k regulaci slouží vnitřní elektromagnetický 

solenoidový ventil napájený stejnosměrným napětím 24 V, kterým můžeme dosáhnout 

rychlejšího tipování – až 10 tisíc cyklů za minutu. Elektromagnetický solenoidový ventil 

v trysce uzavírá pouze proud kapaliny. Na přívod rozprašujícího vzduchu by ovšem bylo 

možné přidat další solenoidový ventil a uzavírat oba toky současně. Výrobce nabízí tyto řady: 

PulsaJet® 10000, AA28 a AA29. Vzduchové a kapalinové čepičky v rámci manuálních a 

automatických vzduchových trysek jsou totožné [12]. 
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Z těchto řad vybíráme podle požadavků kapitoly 6.2 a vlastností těchto trysek 

uvedených v katalogu automatické vzduchové trysky vnějšího směšování, tlakového přívodu 

kapaliny a vstřikovací charakteristiky nejlépe plného kužele. 

6.4.1 Řada „JAU“ a „JJAU“ 

Standardní dvoumédiové trysky „JAU“ a „JJAU“ mají dva vstupy vzduchu – 

rozprašovací a uzavírací, pro uzavírání proudu kapaliny. Pokud je tok kapaliny uzavřen, 

rozprašovací vzduch stále proudí, manuální zastavení je možné, ale nepřesné. V uzavřeném 

autoklávu by se tak zvyšoval tlak, což by ovlivnilo naměřené hodnoty výbuchových 

parametrů. Výjimku tvoří trysky 6218-1/4JAU, 6218-1/4JAUPM a 16883-1/8JJAU, které 

mají jeden vstup pro rozprašovací i uzavírací vzduch, v trysce je kanálek propojující vstup 

vzduchu i k otevírací membráně na jehle pro kapalinovou trysku. Tryska 16883-1/8JJAU je 

vhodná pouze pro speciální aplikace, neboť  rozprašovací sestava je k tělu trysky natočena 

pod úhlem 45° [12]. 

Rozdíl mezi tryskou 6218-1/4JAU a 6218-1/4JAUPM je pouze v konstrukčním 

provedení umožňujícím snadnější údržbu (6218-1/4JAUPM). Konstrukční provedení trysky 

1/4 JAU ukazuje obrázek 22. Na výběr jsou dvě varianty – se spínacím a vypínacím 

kontaktem. Vzduchová čepička v patentovaném provedení Drip Free™ zabraňuje odkapávání 

[12]. 

Minimální tlak vzduchu je omezen na 2 bary. Trysky jsou schopny provádět až 180 

cyklů za minutu, minimální doba vstřikování je tedy 0,33 s. Výkony možných sestav trysek 

uvádí katalog [12]. 

Nevýhodou těchto řad je jejich plochá vstřikovací charakteristika.  

 

obrázek 22 Schéma trysek řad „JAU“ a „JJAU“ a jejich komponentů [12] 
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6.4.2 Řady s „nastavitelnými parametry rozprašování“ – „VAU“ a „VMAU“ 

Trysky těchto řad nabízí poměrně stejnorodé rozdělení velikosti částic i u 

viskóznějších kapalin. Obecnými vlastnostmi řad je nezávislé ovládání tlaku kapaliny, 

rozprašujícího vzduchu a ventilátoru, které seřizují průtok, velikost částic kapaliny, rozdělení 

a dosah. Pokud je ventilátor aktivován, je proud vstřikovaného paprsku plochý, při jeho 

deaktivaci je kuželový [12], [15]. 

Přídavné otvory pro recirkulaci kapaliny mohou účinně udržovat tok viskózních 

kapalin. Vestavěná uzavírací/čistící jehla se aktivuje během každého cyklu, čímž omezuje 

ucpávání. Řada „VMAU“ nabízí oproti tryskám „VAU“ modulární komponenty k zajištění 

širšího rozsahu použití, schéma trysky ukazuje obrázek 23. Přehled výkonů některých sestav 

řady „VAU“ a „VMAU“ (pro vodu při 21˚C) při kuželové rozprašovací charakteristice 

ukazuje tabulka 7resp.tabulka 8 v příloze. Tabulky zobrazují také pokrytí v definovaných 

vzdálenostech , viz obrázek 24.Výkony dalších možných sestav trysek včetně plochých 

vstřikovacích charakteristik uvádí katalog [13], [15]. 

 

obrázek 23 Schéma trysky řady „VAU“ a její komponenty [12] 

 

obrázek 24 Kuželová rozprašovací charakteristika [12] 
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6.4.3 PulsaJet® 10000JJAU 

Klíčovým atributem této řady je možnost vysokorychlostního tipování až 10000 cyklů 

za minutu (při použití s řídícím systémem 2250 AutoJet® Spray Controller). Využívá se 

standardních kapalinových a vzduchových čepiček řady“JJ“. Pro maximální chemickou 

odolnost jsou smáčené části trysky konstruovány z nerezové oceli, z materiálu Ryton® nebo 

PEEK™, těsnění z Viton® [12], [14]. 

 

obrázek 25 Schéma trysky řady PulsaJet® 10000JJAU [14] 

Nevýhodou je plochá rozprašovací charakteristika a poměrně nízký maximální 

objemový průtok u jediné uváděné sestavy (10,2 cm3/s). 

6.4.4 28JJAU 

Nízkotlaký model 28JJAU je kompaktní elektrická vysokorychlostní tryska pro 

přerušovaný rozprach, používá se zejména pro aplikace kde je nedostatek místa.. Všechny 

přípoje jsou umístěny v zadní části trysky kvůli minimalizaci jejího profilu. Instalační 

připevnění a přípoje nejsou v průběhu údržby přerušeny díky rychlovýměnnému 

kapalinovému modulu pro výměnu opotřebovaných částí. Všechny smáčené části jsou 

vyrobeny z nerezové oceli, karbidu, EPDM pryže nebo z nylonu. Pistole může být 

nainstalována do jakékoli pozice za použití plochých podpěr nebo tyče o průměru 7.9mm 

[12], [17]. 

K dostání jsou modely s přímým směrem střiku („in-line“) kapaliny, 45° nebo 75°. 

Pistole používá standardní tryskové sady „JJ“. Maximální velikost kapalinového ústí je 0.28" 

(0.71mm). Model 28JJAU-46090 má stejné charakteristiky jako 28JJAU, ale používá v 

kapalinové čepičce měkké uzavírací sedlo kvůli zajištění přesného uzavření a úplný, precizní 

střik a eliminovaly se problémy se zaseknutím se jehly, které jsou běžné u mnoha trysek [17]. 
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obrázek 26 Tryska řady „28JJAU“ [17] 

Nevýhodou této řady je opět plochá rozprašovací charakteristika trysek. 

6.4.5 29JAUCO 

Tato řada umožňuje nepřetržité rozprašování i tipování až do rychlosti 1000 cyklů za 

minutu (při použití s řídícím systémem 2250 AutoJet® Spray Controller). Kapalinové čepičky 

jsou konstruovány jako bezzávitové, vzduchové čepičky odpovídají řadě „1/4J“, jsou 

k dispozici ve třech variantách: vnitřní a vnější směšování a vysoce výkonné vnější 

směšování HTE. Všechny přípoje jsou umístěny v zadní části pistole kvůli minimalizaci 

profilu trysky, všechny díly podléhající opotřebení jsou kvůli snadné a rychlé údržbě 

dostupné Čistící/uzavírací jehla je standardní pro všechny kapalinové čepičky, aktivuje se 

během každého cyklu, čímž omezuje ucpávání Smáčené části trysky jsou konstruovány 

z nerezové oceli, z materiálu Ryton® nebo PEEK™, těsnění z Viton®. Přídavné otvory pro 

recirkulaci kapaliny mohou účinně udržovat tok viskózních kapalin [12] [16]. 

Maximální operační tlak kapaliny je 4,1 bar, vzduchu 6,9 bar. Maximální objemový 

průtok je 50 cm3/s při tlaku 1,4 bar. Maximální operační teplota kapaliny je 66˚C. V případě 

maximální rychlosti tipování 1000 cyklů za minutu je minimální doba vstřikování 60 ms. Při 

nejnižším možném objemovém průtoku (platí pro vodu) by pak nejmenší rozprášený objem 

činí cca 0,064 cm3, což splňuje požadavky. Přehled výkonů sestav této řady (pro vodu při 

21˚C) při kuželové rozprašovací charakteristice„vysoce výkonného přenosu“ HTE ukazuje 

tabulka 9 a tabulka 10 v příloze, tabulka 10 zobrazuje pokrytí v definovaných vzdálenostech, 

viz obrázek 24, [12], [16]. 

 

 

obrázek 27 Kapalinová a vzduchová čepička řady „29JAUCO“ [16] 
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obrázek 28 Schéma tryska „29JAUCO“[16] 

6.5 Zhodnocení návrhů 

Z typů automatických trysek s vnějším směšováním uvedených v kapitole 6.4 se pro 

danou aplikaci nejlépe hodí trysky elektricky ovládané s kruhovou rozprašovací 

charakteristikou. Jsou schopné rychlejších operací a tím i vstřikování menších objemů 

kapaliny, kruhová charakteristika umožní rovnoměrnější rozprášení okolo iniciačního zdroje 

ve středu autoklávu. Těmto specifikacím vyhovuje pouze řada „29JAUCO“. 

Trysky této řady mají vyhovující kapacity. Velikost částic, úhly a dosahy je třeba 

ověřit experimentálně. Obecně lze říci, že pro lepší rozprach je potřeba co největší diference 

mezi tlakem kapaliny a vzduchu. V praxi to znamená zkoušení při nižších kapacitách trysky 

za relativně vysokých tlaků. Rozprašování větších množstvích by se pak řešilo výměnou 

rozprašovací sestavy – vzduchové a kapalinové čepičky, případně jehly, za komponenty 

vyšších kapacit. Solenoidový řídící ventil trysky je potřeba v normálně uzavřeném provedení. 

Vedení rozprašujícího vzduchu je nutno doplnit druhým solenoidovým ventilem normálně 

uzavřeným, neboť  tryska uzavírá pouze proud kapaliny. 
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7 IDEOVÝ NÁVRH ROZPRAŠOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Pro vybrané řešení tvorby aerosolu hořlavých kapalin pro výbuchové autoklávy 

pneumatickými tryskami řady „29JAUCO“ je potřeba navrhnout rozprašovací zařízení. 

7.1 Komponenty rozprašovacího zařízení 

Pro sestavení rozprašovacího zařízení je mimo vybranou rozprašovací trysku a 

výbuchového autoklávu zapotřebí zejména následujících komponentů: 

• čerpadlo – dopravuje kapalinu pod tlakem do trysky 

• kompresor – dopravuje stlačený vzduch po tlakem do trysky 

• solenoidový ventil – elektromagnetický ventil pro uzavírání průtoku kapalin a plynů 

• regulátor tlaku – udržuje stálý tlak kapalin a plynů 

• řídící počítač – ovládá komponenty systému 

• spínací elektromagnetické relé – spíná elektrické obvody jednotlivých komponent 

7.2 Funkce rozprašovacího zařízení 

Návrh rozprašovacího zařízení počítá s nezávislým automatizovaným ovládáním 

chodu čerpadla, kompresoru, pneumatické trysky i solenoidového ventilu. Regulátor tlaku, 

výkony čerpadla a kompresoru jsou nastavovány manuálně, informace o tlacích v přívodních 

potrubích jsou odečítány z tlakoměrů. 

Čerpadlo a kompresor dopravují obě média pod požadovaným tlakem do pneumatické 

trysky. Regulátor tlaku udržuje nastavený tlak a přebytečnou kapalinu či vzduch průběžně 

odvádí zpět do nádrže, resp. do místnosti. Tlaky v potrubí jsou snímány tlakoměry. 

V okamžiku vstřikování se otevřou solenoidové ventily, ventil na vzduchové větvi zařízení se 

musí otevírat vzhledem k větší vzdálenosti od trysky dřív. 

Posloupnosti jednotlivých úkonů, délka vstřikování jsou řešeny řídícím softwarem. 

Řídící počítač je přes port COM napojen na 4 elektromagnetické relé, které průchodem 

elektrického proudu spínají obvody napájející čerpadlo, kompresor, pneumatickou trysku a 
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solenoidový ventil. Při vypnutí napájení relé přeruší obvod přístroje. Schéma návrhu 

rozprašovacího zařízení včetně zapojení řídícího systému zobrazuje obrázek 29. 

Zásobník kapaliny

Čerpadlo

Kompresor

Solenoidový ventil

Výbuchový 
autokláv

Tryska

Přívod 
vzduchu

Regulátor tlaku

Regulátor tlaku

PC

COM1

COM2

COM3

COM4

Relé1

Relé2

Relé3

Relé4

Tlakoměr

Tlakoměr

 

obrázek 29 Schéma rozprašovacího zařízení 
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8 ZÁVĚR 

Pro oblast protivýbuchové ochrany je nezbytná znalost parametrů manipulovaných 

látek. Ke stanovování řady z nich se užívají výbuchové autoklávy. Tato práce se zabývala 

možnostmi jejich modifikace pro zkoušení aerosolů hořlavých kapalin, které se dosud běžně 

neužívá. 

Z fyzikálních vlastností aerosolů kapalin byly analyzovány ty, které mohou ovlivnit 

zkoušení – stabilita aerosolu a jeho výbušnost, a maximální výbuchové parametry, které jsou 

klíčovým zkoumaným parametrem. Dále byly popsány a hodnoceny možnosti přípravy 

kapalných aerosolů. K praktickému použití se již z principu nehodí metoda chemické reakce 

v plynné fázi a objemová kondenzace. Některé metody již byly pro danou aplikaci testovány, 

viz tlakové rozprašování, a ukázaly se jako nevhodné. K podrobnějšímu zkoumání byla 

vybrána metoda vzduchového rozprašování. 

Byly identifikovány důležité faktory, které mají vliv na rozprašování kapaliny. Spolu 

se vstupními požadavky na zařízení tyto faktory deklarují potřebné parametry pneumatických 

trysek. Na základě takto stanovených parametrů byla z katalogu předního světového výrobce 

rozprašovací techniky vybrána vhodná řada trysek. V úvahu připadá i možnost výroby trysek 

na míru. Výkony trysek, jako např. tvar, úhel, dosah, je třeba empiricky ověřit. Pro určení 

střední velikosti částic je nutno pořídit speciální analyzátor velikosti částic. K vybranému 

řešení rozprašování byl vypracován ideový návrh rozprašovacího zařízení. 

 



 

Seznam zkratek 

add adresa 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

cca cirka [přibližný/ přibližně] 

č. číslo 

(dp/dt)výb rychlost narůstání výbuchového tlaku 

(dp/dt)max maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

elstat. elektrostatický 

KG kubická konstanta pro směs plynů a par hořlavých 
kapalin 

LEL (DMV) dolní mez rozsahu výbušnosti 

LOC limitní obsah kyslíku 

MIE minimální iniciační energie 

mj. mimo jiné 

MVD střední průměr částic aerosolu – medián podle počtu 
částic 

např. například 

pmax výbuchový tlak 

pvýb maximální výbuchový tlak 

resp. respektive 

tj. to jest 

tj,výb indukční perioda 

tzv. tak zvaný 

UEL (HMV) horní mez rozsahu výbušnosti 

viz videre licet [lze vidět] 
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tabulka 7 Řada VAU – tlakový přívod kapaliny, vnější směšování (hodnoty platné pro vodu a vzduch o teplotě 21˚C) 

Průtok vzduchu při daném tlaku Průtok kapaliny při daném 

tlaku 
Pokrytí v indikované vzdálenosti, viz obrázek 

Sestava 

č. 

Kombinace kapalinové a 

vzduchové čepičky Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Objemový průtok 

rozprašujícího vzduchu [l/s] 

Tlak 

kapaliny 

Objemový 

průtok [cm3/s] 

Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Tlak 

vody 

[bar] 

A 

[cm] 

B 

[cm] 

C 

[cm] 

0,2 5,1 7,6 11,4 

0,7 5,1 6,4 10,2 1,5 

1,5 5,1 7,6 10,2 

0,2 5,1 7,6 11,4 

0,7 5,1 6,4 11,4 2,0 

1,5 5,1 7,6 10,2 

0,2 6,4 8,9 15,2 

0,7 5,1 7,6 12,7 3,0 

1,5 5,1 7,6 11,4 

0,2 6,4 8,9 15,2 

0,7 6,4 7,6 12,7 

SUV67B 

Kapalinová VF1650 

+ 

vzduchová VA67255-60 

0,69 

1,0 

1,4 

2,1 

2,8 

3,4 

4,1 

4,8 

5,5 

6,2 

0,21 

0,25 

0,29 

0,38 

0,48 

0,60 

0,70 

0,80 

0,92 

1,02 

0,21 

0,34 

0,69 

1,00 

1,40 

0,78 

1,00 

1,42 

1,75 

2,03 

6,0 

1,5 5,1 7,6 11,4 

0,2 7,6 10,2 12,7 

0,7 - - - 1,5 

1,5 - - - 

0,2 7,6 10,2 12,7 

0,7 6,4 8,9 12,7 

SUV128 Kapalinová VF60100 

+ 

vzduchová VA1282125-60 

0,69 

1,0 

1,4 

2,1 

2,8 

0,77 

0,93 

1,12 

1,47 

1,83 

0,21 

0,34 

0,69 

1,00 

1,40 

10,56 

13,61 

19,44 

23,89 

27,50 

2,0 

1,5 - - - 



 3 

0,2 7,6 10,2 14,0 

0,7 6,4 8,9 12,7 3,0 

1,5 6,4 8,9 12,7 

0,2 7,6 10,2 15,2 

0,7 7,6 10,2 15,2 

      

6,0 

1,5 7,6 10,2 14,0 
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tabulka 8 Řada VMAU – tlakový přívod kapaliny, vnější směšování (hodnoty platné pro vodu a vzduch o teplotě 21˚C) 

Průtok vzduchu při daném tlaku Průtok kapaliny při daném 

tlaku 
Pokrytí v indikované vzdálenosti, viz obrázek 

Sestava č. 
Kombinace kapalinové a 

vzduchové čepičky Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Objemový průtok 

rozprašujícího vzduchu [l/s] 

Tlak 

kapaliny 

Objemový 

průtok [cm3/s] 

Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Tlak 

vody 

[bar] 

A 

[cm] 

B 

[cm] 

C 

[cm] 

0,1 5,1 7,6 10,7 

0,2 6,4 8,9 11,4 0,7 

1,5 - - - 

0,2 5,1 7,6 11,4 

0,7 5,1 7,6 10,2 1,5 

1,5 5,1 7,6 10,2 

0,2 5,1 7,6 11,4 

0,7 5,1 7,6 11,4 2 

1,5 5,1 7,6 10,2 

0,2 6,4 8,9 15,2 

0,7 5,1 7,6 12,7 3 

1,5 5,1 7,6 11,4 

0,2 6,4 8,9 15,2 

0,7 6,4 7,6 12,7 

SUVM67B 

Kapalinová VMF2850 

+ 

vzduchová VMA67255-60 

0,7 

1 

1,5 

2 

3 

3,5 

4 

5 

5,5 

6 

0,21 

0,25 

0,29 

0,38 

0,48 

0,60 

0,70 

0,80 

0,92 

1,02 

0,2 

0,3 

0,7 

1 

1,5 

0,77 

1,06 

1,47 

1,78 

2 

4 

1,5 5,1 7,6 11,4 

0,1 - - - 

0,2 - - - 0,7 

0,4 - - - 

SUVM128 Kapalinová VMF601000 

+ 

vzduchová VMA1282100-

60 

0,7 

1 

1,5 

0,77 

0,93 

1,12 

0,2 

0,3 

0,7 

10,56 

13,61 

19,44 1,5 0,1 - - - 
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0,2 - - -  

0,4 - - - 

0,1 3,8 7,6 11,4 

0,2 5,1 7,6 12,7 2 

0,4 2,5 7,6 12,7 

0,1 5,1 7,6 14,0 

0,2 6,4 7,6 14,0 3 

0,4 5,1 7,6 10,2 

0,1 7,6 10,2 15,2 

0,2 7,6 10,2 15,2 

      

4 

0,4 6,4 8,9 10,2 
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tabulka 9 „Vysoce výkonný přenos“ (HTE) – tlakový přívod kapaliny, vnější směšování (hodnoty platné pro vodu a vzduch o 

teplotě 21˚C) 

Objemový průtok kapaliny a vzduchu 

Tlak kapaliny [bar] 

0,3 0,7 1 1,4 2,1 
Sestava 

č. 

Kombinace 

kapalinové a 

vzduchové 

čepičky 

Tlak 

vzduch

u [bar] 

Vzduc

h [l/s] 
cm3/s 

Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Vzduc

h [l/s] 
cm3/s 

Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Vzduc

h [l/s] 
cm3/s 

Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Vzduc

h [l/s] 
cm3/s 

Tlak 

vzduchu 

[bar] 

Vzduc

h [l/s] 

cm3/

s 

0,28 0,9 3,17 - - - - - - - - - - - - 

0,41 1,18 3,17 0,41 1,18 4,42 - - - - - - - - - 

0,55 1,37 3,17 0,55 1,37 4,42 0,55 1,37 5,36 0,55 1,37 6,39 0,55 1,37 7,50 

0,69 1,60 3,17 0,69 1,60 4,42 0,69 1,60 5,36 0,69 1,60 6,39 0,69 1,60 7,50 

0,83 1,80 3,17 0,83 1,80 4,42 0,83 1,80 5,36 0,83 1,80 6,39 0,83 1,80 7,50 

0,97 1,93 3,17 0,97 1,93 4,42 0,97 1,93 5,36 0,97 1,93 6,39 0,97 1,93 7,50 

SU-

HTE91A 

Kapalinová 

PF2850 + 

vzduchová 

LP60650-60 

1,1 2,12 3,17 1,1 2,12 4,42 1,1 2,12 5,36 1,1 2,12 6,39 1,1 2,12 7,50 

0,28 0,9 1,69 - - - - - - - - - - - - 

0,41 1,18 1,69 - - - - - - - - - - - - 

0,55 1,37 1,69 0,55 1,37 2,31 - - - - - - - - - 

0,69 1,60 1,69 0,69 1,60 2,31 0,69 1,60 2,72 0,69 1,60 3,25 - - - 

0,83 1,80 1,69 0,83 1,80 2,31 0,83 1,80 2,72 0,83 1,80 3,25 - - - 

0,97 1,93 1,69 0,97 1,93 2,31 0,97 1,93 2,72 0,97 1,93 3,25 0,97 1,93 3,89 

SU-

HTE91B 

Kapalinová 

PF2050 + 

vzduchová 

LP60650-60 

1,1 2,12 1,69 1,1 2,12 2,31 1,1 2,12 2,72 1,1 2,12 3,25 1,1 2,12 3,89 

0,41 1,18 1,06 - - - - - - - - - - - - 

0,55 1,37 1,06 0,55 1,37 1,47 - - - - - - - - - 

0,69 1,60 1,06 0,69 1,60 1,47 - - - - - - - - - 

0,83 1,80 1,06 0,83 1,80 1,47 - - - - - - - - - 

0,97 1,93 1,06 0,97 1,93 1,47 0,97 1,93 1,78 0,97 1,78 2,11 - - - 

SU-

HTE91C 

Kapalinová 

PF1650 + 

vzduchová 

LP60650-60 

1,1 2,32 1,06 1,1 2,12 1,47 1,1 2,12 1,78 1,1 1,78 2,11 - - - 
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tabulka 10 „Vysoce výkonný přenos“ (HTE) – tlakový přívod kapaliny, vnější směšování (hodnoty platné pro vodu o teplotě 

21˚C) – rozprašovací rozměry 

Rozprašovací rozměry Sestava č. 
Tlak vzduchu [bar] Tlak kapaliny [bar] A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] 

0,21 0,34 3 8 9 112 
0,34 0,34 9 9 13 102 

0,69 0,34 5 9 10 109 

1,00 0,34 5 9 13 112 

0,34 0,69 6 11 14 99 

0,69 0,69 4 6 9 104 

SU-HTE91A 

1,00 0,69 3 6 10 119 

0,21 0,34 5 9 11 104 
0,34 0,34 6 8 9 107 

0,69 0,34 5 9 13 107 

1,00 0,34 5 8 13 124 

0,34 0,34 6 8 9 107 

0,69 0,69 5 9 13 107 

SU-HTE91B 

1,00 0,69 5 8 13 124 

0,34 0,34 9 10 13 86 

0,69 0,34 10 11 14 97 

1,00 0,34 10 13 15 117 

0,34 0,69 5 10 11 89 

0,69 0,69 8 10 11 97 

SU-HTE91C 

1,00 0,69 8 9 13 132 

 


