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Anotace 

JARŢEMBOVSKÝ, Š. Inertizace hybridních směsí prachovými inerty.  

Diplomová práce. Ostrava, 2010. 

 

Diplomová práce pojednává o inertizaci hybridních směsí prachovými inerty. 

V úvodní teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o výbuchu a vysvětleny pojmy 

hybridní směs a inertizace. Ve druhé části jsou zpracovány výsledky měření, které bylo 

prováděno ve výbuchové komoře VK-100. Při měření byl zkoumán vliv tří inertních prachů 

na výbušnost hybridní směsi hnědé uhlí - metan – vzduch a zjišťovalo se jejich mnoţství 

potřebné k inertizaci této směsi. Naměřené výsledky byly vyhodnoceny a vyneseny do grafů.  
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Annotation 

JARŢEMBOVSKÝ, Š. Inerting of Hybrid Mixtures Using Dust Inerts. 

Master thesis. Ostrava, 2010. 

 

The dissertation deals with inertization of hybrid mixture by dust inerts.  

In the theoretical part, the basic knowledge of an explosion is summed up and moreover, also 

terms as a hybrid mixture and inertization are explained there. The second part deals with the 

results of measurement which was taken in the explosive chamber VK-100. During this 

measurement, I studied the influence of three types of inert dust on explosiveness  

of hybrid mixture – lignite – methane – air and also the amount of inert dust required for the 

inertization of the mixture. The measured results have been analyzed and recorded in graphs.  
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Použité pojmy v diplomové práci 

Podle [5] 

Hořlavá látka – látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi, která 

můţe vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem, pokud dojde k iniciaci. 

Výbuch – náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou těchto veličin současně.  

Detonace – výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou.  

Deflagrace – výbuch šířící se podzvukovou rychlostí.  

Meze výbušnosti – meze rozsahu výbušnosti.  

Dolní mez výbušnosti LEL – dolní mez rozsahu výbušnosti.  

Horní mez výbušnosti UEL – horní mez rozsahu výbušnosti.  

Bod vzplanutí FP – minimální teplota, za stanovených podmínek zkoušky, při které 

kapalina vytvoří dostatečné mnoţství plynů nebo par, ţe po aplikaci iniciačního zdroje 

okamţitě vzplane.  

Body výbušnosti – dolní a horní bod výbušnosti vymezují rozsah výbušnosti.  

Dolní bod výbušnosti LEP – teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených 

par ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti.  

Horní bod výbušnosti UEP – teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených 

par ve vzduchu rovná horní mezi výbušnosti.  

Výbušná atmosféra – směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo 

prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé 

nespálené směsi.  

Nebezpečná výbušná atmosféra – výbušná atmosféra, která je v případě výbuchu příčinou 

škody. 

Prostředí s nebezpečím výbuchu – atmosféra, která můţe být na základě místních  

a provozních podmínek výbušná. Rozlišujeme vnitřní a vnější prostředí strojů a zařízení.  

Vnitřní prostředí s nebezpečím výbuchu – tvoří ho uzavřené prostory strojů a zařízení, 

kde se v důsledku provozních podmínek můţe vytvářet nebezpečná výbušná atmosféra.  

Vnější prostředí s nebezpečím výbuchu – tvoří nebezpečná výbušná atmosféra.  

Hybridní směs – směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných fyzikálních stavů. 

Inertizace – přidávání inertní látky tak, aby bylo zabráněno vzniku výbušných atmosfér.  
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Maximální experimentální bezpečná spára – maximální spára mezi dvěma částmi  

ve vnitřní komoře zkušebního zařízení, která, je- li plynná směs iniciována za stanovených 

podmínek, zamezí iniciaci vnější plynné směsi 25 mm dlouhou spárou pro všechny 

koncentrace zkušebního plynu nebo páry ve vzduchu. Je to vlastnost příslušné směsi plynu.  

Minimální iniciační energie  – nejniţší nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru, 

která je při vybití právě schopna vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné atmosféry  

při stanovených zkušebních podmínkách.  

Mezní koncentrace kyslíku LOC – nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, 

vzduchu a inertního plynu, při které nemůţe dojít, za určitých stanovených podmínek 

zkoušky, k výbuchu. 

Kubická nádoba – má poměr délky k průměru menší neţ 1:2.  

Výbuchové parametry – ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními 

postupy. 

Výbuchový tlak pvýb – tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry  

o dané koncentraci. 

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

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

Maximální výbuchové parametry – maximální výbuchový tlak  pmax, maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta K G resp. Kst jsou měřítkem 

energie resp. výkonu dané výbušné směsi.  

Maximální výbuchový tlak pmax – maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě  

při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi).  

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

nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti 

hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek.  



3 

 

1 Úvod 

Výbuch je velmi rychle probíhající děj trvající řádově několik milisekund se silnými 

destruktivními účinky. Dochází při něm k poškození zdraví lidí, ztrátám na ţivotech, 

velkým škodám na majetku a nezřídka i k poškození ţivotního prostředí v důsledku úniku 

nebezpečných látek. Z těchto důvodů je důleţité zabývat se protivýbuchovou ochranou.  

Jednou z metod protivýbuchové ochrany je inertizace, kdy se původně výbušná směs 

vlivem příměsi inertních látek přemění na nevýbušnou. Tato práce se zabývá inertizací 

hybridních směsí prachovými inerty. Hybridní směsi jsou velice nebezpečné, protoţe stačí 

malá příměs hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny do směsi hořlavého prachu  

se vzduchem a dochází k prudkému sníţení dolní meze výbušnosti a rozšíření výbušné 

oblasti. Současně se prudce sniţují minimální iniciační energie a optimální koncentrace, 

takţe směs je snáze zapalitelná. Přidáním inertních prachů do výbušné atmosféry je moţné 

dosáhnout nevýbušnosti za předpokladu rovnoměrného rozptýlení prachových částic 

v celém chráněném prostoru a pouţití velkého mnoţství prachového inertního materiálu.  

U hybridních směsí bývá zapotřebí k útlumu výbušnosti i více neţ 90 hmot. % prachového 

inertu. 

Cílem práce je zkoumání schopnosti vybraných inertních prachů inertizovat hybridní 

směs. Zjištění jejich potřebného mnoţství k přeměně původně výbušné směsi  

na nevýbušnou a vzájemné porovnání účinnosti jednotlivých inertních prachů. Měření bude 

prováděno ve výbuchové komoře VK – 100 a výsledky měření budou zpracovány  

do tabulek a vyneseny do grafů.  
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2 Základní informace o výbuchu  

Výbuch je velmi rychle probíhající děj se silnými destruktivními účinky, při kterém 

dochází k velkému nárůstu uvolněné energie, tlaku, tepla, zvuku, případně světla. 

K výbuchu můţe dojít, pokud je k dispozici prostor, ve kterém se nachází v potřebné 

koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem,  

za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. Hořlavou látkou můţe být hořlavý 

plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach nebo hybridní směs,  

coţ je kombinace předchozích látek. Výbuchy se dělí podle principu na:  

 Jaderné 

 Fyzikální 

 Chemické 

Při jaderném výbuchu dochází k uvolnění energie přestavbou atomových jader.  

U fyzikálních výbuchů se uvolněná energie obvykle získá ze změny fáze nebo hybnosti  

a podstata látky se nemění. Je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, 

která má za následek zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, ţe dojde k destrukci 

tohoto zařízení. Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky 

s oxidačním prostředkem (vzduch, kyslík) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo 

tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku [5, 8] 

2.1 Výbušné přeměny 

Dle [8] je charakteristickou vlastností výbušné přeměny její vysoká rychlost. 

Rychlost výbuchu závisí na druhu výbušné látky, druhu iniciace a na fyzikálních 

podmínkách výbuchu. Měřítkem rychlosti výbušné přeměny je její lineární rychlost,  

coţ je poměr tloušťky vybuchlé výbušniny (měřené kolmo k jejímu povrchu, tedy ve směru 

výbuchu) k času, za který došlo k výbušné přeměně vrstvy. Podle lineární rychlosti výbušné 

přeměny a tlakových změn rozdělujeme výbušné přeměny do tří skupin. 

 Explozivní hoření (deflagrace) 

 Přechod od hoření (deflagrace) do detonace  

 Detonace 
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2.1.1 Explozivní hoření  

Při této výbušné přeměně plyny vzniklé při výbuchu stačí z místa výbuchu odtékat 

tak, ţe nenastává podstatné zvýšení tlaku v místě rozkladu (na povrchu výbušniny). Lineární 

rychlost výbušné přeměny je malá v řádu milimetrů aţ stovek milimetrů za sekundu.  

Při explozivním hoření je stejný tlak ve výbušnině, na jejím povrchu i v plynech, které  

ji obklopují. Pokud probíhá explozivní hoření na volném prostranství a zplodiny výbuchu 

mají moţnost unikat do okolí, nemění se tlak plynů ani s časem a netvoří se tlaková vlna. 

V uzavřeném prostoru (nádobě) je průběh hoření mnohem prudší. Rychlost hoření  

je zpočátku malá, ale zplodiny hoření se v uzavřeném prostoru hromadí, narůstá tlak  

i rychlost hoření a v důsledku toho dojde k roztrţení nádoby.  

2.1.2 Přechod od hoření (deflagrace) do detonace 

Překročí- li lineární rychlost výbušné přeměny určitou mez, nestačí jiţ zplodiny 

hoření unikat z místa výbuchu a hromadí se v reakční vrstvě, ve které roste tlak. V místě 

výbuchu je tlak vyšší neţ tlak v okolí, takţe se v prostředí vytváří tlakové vlny a projevuje 

se ničivý účinek a zvukový efekt. Při této výbušné přeměně je lineární rychlost zpočátku 

stejná jako u explozivního hoření, ale v důsledku nárůstu tlaku je postupem času mnohem 

vyšší a dosahuje hodnoty aţ tisíc metrů za sekundu. Lineární rychlost tedy není stálá,  

ale mění se s časem.  

2.1.3 Detonace  

Jedná se o výbušnou přeměnu, která se šíří vysokou a stálou rychlostí. Je to nejvyšší 

rychlost, kterou se můţe výbušná přeměna za daných podmínek látkou šířit. Detonační 

rychlost je konstanta, která je minimálně ovlivněna podmínkami výbuchu a závisí 

především na druhu pouţité výbušniny. Detonační rychlost můţe u některých výbušnin 

dosáhnout rychlosti aţ 10.000 m.s-1. V místě detonace se při vysoké rychlosti výbuchu 

hromadí velké mnoţství plynů, coţ způsobí vznik detonační vlny, která se výbušninou šíří 

rychlostí několika tisíc m.s-1. Detonační vlna je charakterizována vysokým tlakovým 

skokem (aţ desítky GPa) v místě výbušné přeměny a tím, ţe se v prvním okamţiku 

zplodiny výbuchu pohybují směrem k výbuchu, čímţ se ničivý účinek detonace zvyšuje. 

Ničivý účinek detonace je proto mnohem větší neţ u jiné výbušné přeměny.  
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2.2 Výbuchová křivka 

Výbuchová křivka znázorňuje časový průběh narůstání tlaku při výbuchu v závislosti 

na čase viz obrázek č. 1. V důsledku exotermické reakce hoření se po iniciaci výbušné směsi 

vyvíjí větší mnoţství tepla, neţ je odváděno, coţ se v uzavřeném prostoru projeví zvýšením 

tlaku. 

 

Obrázek č. 1: Výbuchová křivka [2] 

 

V bodě A dochází k iniciaci. Od bodu A do B uplyne tzv. indukční doba periody, 

neţ se projeví narůst tlaku (přípravná doba výbušné směsi k hoření). Od bodu B dochází 

k narůstání tlaku. Reakční rychlost roste v důsledku zvyšování teploty aţ do bodu C,  

kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Tento bod nazýváme inflexním 

bodem křivky. Nárůst výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě: 

 

 

(dp/dt)výb je rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o koncentraci  

cx v uzavřeném objemu V. Od inflexního bodu klesá z důvodu ubývání reakčních sloţek 

rychlost narůstání výbuchového tlaku aţ do bodu D, kde je nulová. Tlak v bodě D se nazývá 

výbuchový tlak pvýb. 

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

tlak a rychlost narůstání výbuchového tlaku dosahují nejvyšších (maximálních) hodnot  

při optimální koncentraci copt. Optimální koncentrace je u plynů a par o trochu vyšší  
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neţ stechiometrická. U prachů je 2 aţ 3x větší neţ stechiometrická. Rychlost narůstání 

výbuchového tlaku i výbuchový tlak se zvyšováním nebo sniţováním koncentrace  

od copt sniţují aţ k mezím výbušnosti. [5] 

2.3 Meze výbušnosti a jejich ovlivnění 

Všechny hořlavé látky jsou ve směsi se vzduchem zapalitelné jen uvnitř oblasti 

výbušnosti. Pokud je koncentrace směsi hořlavé látky se vzduchem pod dolní mezí 

výbušnosti, je směs nevýbušná a nehořlavá. Dolní mez výbušnosti představuje nedostatek 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Při koncentracích hořlavé látky  

se vzduchem nad horní mezí výbušnosti je směs hořlavá jen za přístupu vzduchu, ale snadno 

se můţe stát výbušnou po odpovídajícím zředění se vzduchem. Horní mez výbušnosti 

představuje nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. Znázornění mezí výbušnosti  

je na obrázku č. 2.  

 

 

 

Obrázek č. 2: Meze výbušnosti [17] 

 

Směsi plynů nebo par hořlavých kapalin se vzduchem povaţujeme za bezpečné, 

jestliţe jejich koncentrace uvnitř technologického zařízení nepřekročí 50 % dolní meze 

výbušnosti. Směsi prachu se vzduchem se povaţují za nebezpečné, pokud  
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je jejich dolní mez výbušnosti menší nebo rovna 65 g/m3, a za zvlášť nebezpečné v případě, 

ţe je dolní mez výbušnosti menší nebo rovna 15 g/m3. [17] 

Na základě mezí výbušnosti určujeme, zda se jedná o prostředí s nebezpečím 

výbuchu a následně řešíme protivýbuchovou ochranu, pokud je to zapotřebí. Reálné 

podmínky na pracovišti se však od laboratorních většinou liší, a proto je potřeba znát vlivy, 

které tyto meze výbušnosti ovlivňují. Podle autora [5] to jsou: 

 Velikost iniciační energie Ei 

 Počáteční tlak v okamţiku iniciace ppoč 

 Počáteční teplota 

 Obsah kyslíku 

 Vlhkost 

 Vytváření hybridní směsi  

2.3.1 Velikost iniciační energie Ei 

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

mez posouvá k vyšším hodnotám. Na obrázku č. 3 je zobrazen vliv velikosti iniciační 

energie na meze výbušnosti ve směsi metanu se vzduchem. Meze výbušnosti se stanovují  

při atmosférickém tlaku, pokojové teplotě a standardní iniciační energii, která je pro plyny  

a páry hořlavých kapalin Ei = 10J a pro prachy Ei = 10kJ. [5] 

 

Obrázek č. 3: Vliv velikosti iniciační energie na meze výbušnosti směsi metanu  

se vzduchem [5] 

2.3.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč 

S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti a dolní mez 

výbušnosti se jenom nepatrně sniţuje. S klesajícím tlakem se zuţuje rozsah výbušnosti  
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a u některých směsí se oblast výbušnosti uzavírá. Při urč itém podtlaku tedy nedochází  

při dané iniciační energii k výbuchu. Z toho vyplývá, ţe podtlak lze povaţovat  

za protivýbuchové opatření. Vliv počátečního tlaku a iniciační energie na meze výbušnosti 

vidíme na obrázku č. 4. [5] 

 

 

Obrázek č. 4: Vliv počátečního tlaku a iniciační energie na meze výbušnosti [5] 

2.3.3 Počáteční teplota 

S rostoucí teplotou se spodní mez výbušnosti sniţuje, horní mez se zvyšuje a rozsah 

výbušnosti se rozšiřuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není pro všechny hořlavé 

látky stejná. Na obrázku č. 5 je zobrazen vliv počáteční teploty na meze výbušnosti. [5]  

 

Obrázek č. 5: Vliv počáteční teploty na meze výbušnosti [5] 

2.3.4 Obsah kyslíku 

Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Je součástí atmosféry (21 obj. %  

ve vzduchu), hydrosféry, litosféry (horniny) a biosféry. Volně se kyslík vyskytuje 

v atmosféře ve formě dvouatomových (O2 – dikyslík) a tříatomových (O3 – ozon, trikyslík) 

molekul. Jedná se o vysoce reaktivní a bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. V malém 
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mnoţství se rozpouští ve vodě. Kyslík je velmi reaktivní, a proto se přímo slučuje s většinou 

prvků za vzniku oxidů. Tyto reakce jsou silně exotermní, takţe při nich dochází 

k uvolňování velkého mnoţství tepla a většinou jsou doprovázeny i uvolňováním  

světla – hoření.  

S rostoucím obsahem kyslíku roste výrazně horní mez výbušnosti. Spodní mez 

výbušnosti se v důsledku zvýšení obsahu kyslíku nemění, protoţe kyslík má přibliţně 

stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako dusík. [5, 12]  

2.3.5 Vlhkost 

Ve směsi plynu se vzduchem ovlivní relativní vlhkost rozsah výbušnosti jenom 

nepatrně. U prachů se s přibývající vlhkostí zvyšuje dolní mez výbušnosti a při obsahu vody 

nad 20 hmot. % se prach stává nevýbušným. Vlhkost je však proměnný faktor a prach můţe 

vyschnout. Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti směsi prachu se vzduchem je znázorněn 

na obrázku č. 6. [5] 

 

Obrázek č. 6: Vliv vlhkosti na dolní mez výbušnosti hořlavého prachu [10] 

2.3.6 Vytváření hybridní směsi 

Hybridní směs je směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných fyzikálních stavů 

například metan + uhelný prach + vzduch (hornictví).  Stačí příměs malého mnoţství plynu 

nebo páry hořlavé kapaliny do směsi hořlavého prachu nebo kapiček hořlavé kapaliny  

se vzduchem a dojde k prudkému sníţení dolní meze výbušnosti a rozšíření výbušné oblasti.  

Vliv příměsi plynu na dolní mez výbušnosti zemědělských prachů je ukázán na obrázku  

č. 7. [5] 



11 

 

 

Obrázek č. 7: Vliv příměsi metanu na dolní mez výbušnosti zemědělských prachů [10] 

2.4 Ovlivnění průběhu výbuchu 

Podle autora [5] průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry ovlivňuje: 

 Iniciační energie 

 Počáteční teplota 

 Velikost objemu a tvar nádoby 

 Počáteční tlak v okamţiku iniciace 

 Turbulence směsi 

 Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

 Vliv velikosti částic u prachu 

 Vytváření hybridních směsí 

Iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií roste maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

Standardní iniciační energie při zkoušení vlastností směsí je pro plyny a páry 10 J,   

pro prachy 10 kJ. Pro některé výbušné látky jsou však tyto standardní energie k iniciaci 

nedostatečné a proto se musí pouţít větší energie.  

Počáteční teplota  

S rostoucí počáteční teplotou se zvyšuje maximální rychlost narůstání výbuchového 

tlaku. 

Velikost objemu a tvar nádoby 

Rozlišujeme nádoby kubické a podlouhlé. U kubické nádoby, která má poměr délky 

k průměru menší neţ 1:2, klesá s rostoucím objemem nádoby rychlost narůstání 
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výbuchového tlaku. Maximální výbuchový tlak se s rostoucím objemem nemění. Pro tyto 

nádoby platí kubický zákon: 

 

(dp/dt)max = maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku [MPa.s-1 nebo bar.s-1] 

V = objem nádoby v m3  

KG / KSt = kubická konstanta pro plyny / pro prachy [MPa.m.s-1 nebo bar.s-1] 

 

 Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem platí kubický zákon  

od objemu nádoby 5 litrů, pro směsi prachu se vzduchem od objemu 40 litrů. Na podlouhlé 

nádoby a potrubí se kubický zákon nevztahuje, protoţe maximální výbuchové parametry  

se s rostoucí délkou nádoby a potrubí zvyšují a projevuje se směrový účinek výbuchového 

tlaku. 

Důleţitým parametrem u kubických nádob je kubická konstanta, která vyjadřuje 

brizanci směsi nezávisle na objemu, ve kterém byla stanovena. Pro směsi prachu  

se vzduchem se označuje K St a hořlavé prachy na základě této konstanty rozdělujeme  

do 3 tříd (tabulka č. 1). U směsí plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem se označuje KG. 

 

Tabulka č. 1: Třídy hořlavých prachů [9] 

Třída KSt [MPa.m.s-1] 

St 1 0 - 20 

St 2 20 - 30 

St 3 nad 30 

 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

S rostoucím počátečním tlakem se rovnoměrně zvyšují maximální výbuchové 

parametry. Optimální koncentraci počáteční tlak neovlivní u směsí plynů a par hořlavých 

kapalin se vzduchem. U prachů se optimální koncentrace s rostoucím počátečním tlakem 

zvyšuje. 

Turbulence směsi 

Turbulence směsi v okamţiku iniciace zvyšuje maximální výbuchové parametry, 

především maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. U plynů a par s malou 

hodnotou kubické konstanty v klidovém stavu je nárůst parametrů větší.  
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Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

S narůstajícím obsahem kyslíku se zvyšují výbuchové parametry, kromě dolní meze 

výbušnosti, která se nemění. Větší mnoţství reagující látky má za následek vyšší teplo tu 

plamene, vyšší výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Oproti 

tomu sníţení obsahu kyslíku má opačný vliv. V případě poklesu obsahu kyslíku pod mezní 

koncentraci kyslíku uţ nemůţe k výbuchu dojít. 

Vliv velikosti částic u prachu 

Čím je menší velikost částic prachu, tím vyšší je maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku a maximální výbuchový tlak, a tím menší iniciační energie stačí 

k iniciaci prachovzduchové směsi.  Částice o průměru větším neţ 5 mm jiţ obecně nereagují 

výbušně. 

Vytváření hybridních směsí 

Vytvoření hybridní směsi představuje veliké nebezpečí, protoţe příměs malého 

mnoţství plynu nebo páry hořlavé kapaliny mění výrazně výbuchové parametry směsi 

prachu se vzduchem. Maximální výbuchové parametry se zvyšují. Minimální iniciační 

energie, optimální koncentrace a spodní mez výbušnosti se prudce sniţuji. [4, 5] 
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3 Disperzní výbušné systémy 

Disperzní výbušné systémy se mohou vytvářet v mlýnech, rozprašovacích sušárnách, 

filtračních zařízeních, při fluidních procesech, dopravě materiálů vzduchem,  

u mechanických dopravních zařízení apod. Koncentrace prachu ve vzduchu je obecně 

obtíţněji kontrolovatelná neţ u plynných soustav, protoţe kromě rozvířeného prachu, který 

vytvoří výbušnou koncentraci prachu se vzduchem, musíme zohlednit i prach usazený. 

V důsledku postupného rozviřování usazeného prachu na podlahách, technologických 

zařízeních, v potrubí apod. totiţ můţe dojít k lavinovitému šíření exploze i v případě záţehu 

poměrně malého objemu výbušné disperze. Tímto způsobem dochází k rozšíření výbuchu 

například v technologických prostorech mlýnic, sil nebo dolech, kde se exploze uhelného 

prachu můţe šířit aţ do několika kilometrů důlních chodeb.  

Ve formě prachu hoří téměř všechny látky kromě čistě anorganických, jako  

je vápenec, dolomit a další oxidy a soli kovů. Nebezpečné jsou především prachy kovů 

(hliník, hořčík), které mají vysokou hodnotu maximálního výbuchového tlaku a velkou 

rychlost narůstání tlaku. Z nekovových prachů je nebezpečný například prach síry (nízká 

teplota vznícení) nebo uhelný prach. Organické prachy jsou výbušné všechny, ať uţ jsou 

hlavním produktem výroby nebo vznikají jako neţádoucí produkt při výrobě. Mají nízké 

meze výbušnosti a jsou velmi náchylné k tvorbě elektrostatického náboje. Patří mezi  

ně mouka, cukr, sušené mléko, dřevěný prach, senný a obilní prach, bavlna, barviva, léčiva 

atd.[9, 11] 

3.1 Požárně technické charakteristiky prachů 

Na rozdíl od plynů a kapalin, pro které lze většinu poţárně technických 

charakteristik nalézt v bezpečnostních listech, případně v jiných zdrojích je situace v oblasti 

hořlavých prachů odlišná. Pro mnohé z nich lze tyto informace rovněţ zjistit v odborné 

literatuře, ale hodnoty mají spíše informativní charakter, protoţe jsou uváděny jako 

intervaly většího rozsahu. Charakter hořlavých prachů závisí vţdy na konkrétní technologii 

a manipulaci s látkou. Proto pokud chceme získat co nejpřesnější informace o výbušnosti  

a hořlavosti dané hořlavé látky je potřeba odběr konkrétního vzorku např. z prašného 

sedimentu, technologie apod., experimentální ověření vlastností hořlavé látky 

v akreditované laboratoři a následné popsání výsledků zkoušek. Poţárně technické 

charakteristiky nejsou, aţ na výjimky, fyzikálními konstantami, takţe jejich 
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reprodukovatelnost je závislá na podmínkách zkoušení, kvalitě materiálu a způsobu 

provedení zkoušek.  

Spodní mez výbušnosti - důleţitá hodnota pro stanovení prostředí dle ČSN 33 2000-3  

a ČSN 33 2330 a pro ochranu zařízení před nebezpečím výbuchu. Pokud je tato hodnota 

pozitivní, je potřeba zabývat se protivýbuchovou prevencí u daného provozu nebo 

technologie. 

Stanovení výbuchových parametrů – řadíme mezi ně maximální výbuchový tlak, 

maximální rychlost narůstání tlaku a výbuchovou konstantu Kst. Hodnoty výbuchových 

parametrů jsou potřebné pro kvalifikovaný výpočet a návrh prvků protivýbuchové ochrany 

(membrány, ventily). 

Minimální iniciační energie  – podle hodnot této veličiny se posuzuje potenciální nebezpečí 

iniciace hořlavých plynných směsí elektrostatickými a indukovanými výboji. Tato hodnota 

je rovněţ podkladem pro zatřídění látky do třídy jiskrové citlivosti (tabulka č. 2)  

dle ČSN 33 2030. 

 

Tabulka č. 2: Třídy jiskrové citlivosti [9] 

Třída citlivosti Emin [mJ] Příklady Látka Emin 

1 do 0,025 Vodík…0,011 

2 od 0,025 do 0,2 Ethen…0,07 

3 od 0,2 do 0,4 Metan…0,28 

4 od 0,4 do 20 Prachy a disperze…4-20 

5 větší neţ 20 Prachy a disperze…20 a více  

 

Teplota vznícení rozvířeného prachu – je to nejniţší teplota prostředí, při které dojde 

k samovolnému zapálení směsi plynných produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího 

zápalného zdroje. Umoţňuje posoudit moţnost vznícení prachovzdušné směsi od horkých 

těles. 

Teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí usazeného prachu – na základě teploty vzplanutí lze 

určit nejniţší teplotu horkého povrchu, při kterém dojde přiblíţením např. plamene 

k povrchu prachu k jeho vzplanutí. Teplota vznícení se vyuţívá pro stanovení teplotní třídy 

pro nevýbušná elektrická zařízení. Teplota ţhnutí umoţňuje určit nejniţší teplotu horkého 

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

případné prachovzduchové směsi.  
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Stanovení náchylnosti k samovznícení - na základě této hodnoty se stanovuje indukční 

doba = doba, za kterou dojde za určitých podmínek k samovznícení práškové hmoty. Podle 

indukční doby se zařazují materiály do tříd pro silniční a ţelezniční přepravu dle předpisů 

ADR/RID. 

Limitní obsah kyslíku - znalost tohoto parametru má velký význam pro ochranu 

technologie, zařízení před nebezpečím výbuchu pomocí inertního plynu. U většiny 

organických látek se limitní obsah kyslíku pohybuje kolem 10 %. [9] 

3.2 Výbušnost hořlavého prachu ovlivňuje  

Jemnost prachu – je dána velikostí prachových zrn. Čím je prach jemnější, tím vyšší  

je maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (brizance). 

K iniciaci prachovzduchové směsi stačí menší iniciační energie.  

Koncentrace kyslíku v prostoru – s koncentrací kyslíku roste prudkost výbuchu.  

Při poklesu obsahu kyslíku pod hodnotu LOC (limitní obsah kyslíku) jiţ nemůţe dojít 

k výbuchu. 

Tlak v okamžiku iniciace – s rostoucím tlakem se zvyšuje výbuchový tlak a maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku.  

Množství rozvířeného prachu – s rostoucí koncentrací prachu roste výbuchový tlak  

a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku.  

Teplota směsi v okamžiku iniciace – výbuchový tlak s teplotou klesá. Sniţuje se spodní 

mez výbušnosti, minimální iniciační energie a limitní obsah kyslíku.  

Vlhkost prachu – k významnému sníţení výbušnosti dochází aţ při poměrně vysokém 

obsahu vody.  

Příměsi inertních tuhých látek – k významnému sníţení výbušnosti dochází  

aţ při poměrně vysokém obsahu inertních příměsí. Někdy je potřeba k dosaţení 

nevýbušnosti aţ 80 hmotnostních procent příměsi inertního prachu.  

Turbulence – s rostoucí turbulencí výrazně roste brizance a zvyšuje se výbušnost.  

Uspořádání nádob – výbuch v samostatné nádobě se chová jinak, neţ v případě, kdy jsou 

dvě nádoby spojené potrubím. Ve druhém případě se výrazně zvyšují výbuchové parametry.  

Velikost objemu nádoby (kubický zákon) – s rostoucím objemem se rychlost narůstání 

výbuchového tlaku sniţuje (platí pro kubické nádoby).  

Tvar nádoby – v podlouhlých nádobách a potrubí se oproti kubickým nádobám můţe 

rychlost šíření čela plamene zvýšit aţ na detonační rychlost.  
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Vytvoření hybridní směsi – hybridní příměsi zvyšují výbušnost prachů.  

Větrání – lze ovlivnit mnoţství plynů a par ve vzduchu a tím zabránit vytvoření výbušné 

směsi. [4] 

3.3 Teorie hoření disperzních soustav 

Hoření disperzních soustav se od hoření plynných systémů odlišuje. Explozivní 

hoření je ovlivňováno převodem tepla z reakční zóny do dosud nezreagovaných vrstev 

systému. U plynných systémů (transparentní) se plně nevyuţije převod tepla sáláním  

a ztráty tepla z reakční zóny jsou v důsledku sálání značné. Oproti tomu je u disperzních 

soustav sálání hlavním mechanismem převodu tepla z reakční zóny na částečky prachu,  

a proto jsou tepelné ztráty při explozivním hoření poměrně malé. Pásmo předehřívání  

u disperzních soustav je totiţ kratší neţ u transparentních systémů.  

Při záţehu a hoření disperzních systémů dochází ke sloţitým fyzikálním  

a chemickým pochodům v mikrostruktuře systému. Přitom velký význam mají transportní 

pochody, především difůze okysličující látky do reakčního pásma. Hoření prachu  

ve vzduchu nebo kyslíku můţe probíhat buď v plynné fázi, nebo na povrchu pevné fáze.  

V plynné fázi se hoření podobá hoření plynných směsí. Nejprve dochází k vypaření 

pevné fáze nebo ke vzniku plynných zplodin pyrolýzou a plamen vzniká v malé vzdálenosti 

od povrchu pevné částečky. Povrch částeček se zahřívá a dochází k dalšímu zplyňování 

pevné fáze. Rozhodující reakcí, při které se uvolňuje převáţné mnoţství tepla, je hoření 

zplodin v plynné fázi. Po dosaţení dostatečné koncentrace a teploty zplodin rozkladu, které 

se mísí s kyslíkem z okolní atmosféry, dochází k prudké reakci a vytváří se reakční  

pásmo – plamen. 

Hoření v tuhé fázi nastává, pokud se uvolňuje dostatečné mnoţství tepla  

uţ při reakci kyslíku s tuhou fází a většinou probíhá povrchovou reakcí. Vzniklé zplodiny 

hoření se pohybují směrem od povrchu pevné fáze a mísí se s kyslíkem. Přitom mohou  

i v plynné fázi probíhat sekundární reakce. [11] 

3.4 Meze výbušnosti disperzních směsí 

U disperzních systémů existují podobně jako u plynných soustav meze výbušnosti. 

Udávají se v g.m-3. Spodní meze výbušnosti nejsou většinou menší neţ 20 g.m-3 a horní 

meze se obvykle nestanovují. Spodní mez výbušnosti je minimální koncentrace prachu 

v oxidační atmosféře, při které je ještě moţné explozivní hoření. Horní mez výbušnosti  

je maximální koncentrace prachu v oxidační atmosféře, při které je systém ještě schopen 



18 

 

hořet bez přístupu vzduchu z okolí. Meze výbušnosti disperzních soustav závisí na druhu 

prachu, na velikosti částic, na vlhkosti prachu i na síle iniciace. V tabulce č. 3 jsou uvedeny 

spodní meze výbušnosti (SMV) a výbuchové konstanty různých druhů prachů.  

 

Tabulka č. 3:SMV a výbuchové konstanty různých prachů [9] 

Druh prachu SMV [g.m-3] Kst [MPa.m.s-1] Třída St 

Hladká mouka 77 7,3 1 

Dřevěný prach 53 11 1 

Hnědé uhlí 49 22,7 2 

Versalová oranţ 94 25,1 2 

 

Detonace disperzí průmyslových prachů nejsou při haváriích popsány. Přechod 

explozivního hoření do detonace je totiţ méně pravděpodobný neţ u plynných směsí, 

protoţe směsi průmyslových prachů se vzduchem mají obvykle mnohem niţší citlivost 

k iniciaci. Navíc je méně pravděpodobný i vznik velkých mraků prachových disperzí. 

Detonaci disperzí průmyslových prachů však lze vyvolat uměle silnou iniciací. [11] 
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4 Hybridní směsi 

Hybridní směs je dispergovaná tuhá fáze hořlavého prachu v disperzním prostředí 

směsi vzduchu a hořlavého plynu nebo páry. Koncentrace tuhé fáze v této směsi je uvnitř 

intervalu dolní a horní meze výbušnosti. Za bezpečný se povaţuje u výše jmenovaných 

veličin takový provoz, v němţ se koncentrace hořlaviny pohybuje pod hodnotou 50 % dolní 

meze výbušnosti. [15].  

Podle [13] se hybridní směsi mohou vytvářet při: 

 zpracování práškovitých materiálů se zbytky hořlavých rozpouštědel.  

 vzniku rozkladných zplodin z přehřátých prachových produktů.  

 karbonizaci přehřátých práškových organických produktů.  

 výrobě, skladování a dopravě práškových materiálů obsahujících rozpouštědlo.  

 hornických pracích. 

 

Pokud jsou v praxi smíchány hořlavé plyny a prachy se vzduchem ve ventilovaném 

nebo neventilovaném uzavřeném prostoru a následně směs zaţehneme, následuje řada velmi 

komplikovaných fyzikálních procesů. Průběhy takových dějů jsou dynamické (časově 

proměnné) a mohou zahrnovat: 

 Hoření  

 Urychlování plamene, jehoţ mechanismus je špatně pochopen, pro samotnou směs 

vzduch - plyn 

 Laminární a turbulentní proudění 

 Přenos tepla od zdroje vznícení k hořlavé směsi 

 Celkový tlak a zvýšení teploty, eventuálně její sníţení uvnitř uzavřeného prostoru 

 Vznícení [13] 

4.1 Příklady havárií způsobených výbuchy hybridních směsí 

Exploze metanu v uhelném silu, Elkford, Britská Kolumbie, Kanada 1982 

Při manipulaci a skladování uhlí hrozí kromě výbuchu prachu i výbuch hybridní 

směsi v důsledku uvolňování metanu z některých druhů uhlí. Silo, které explodovalo, mělo 

průměr 21 m a výšku 48 m. Pouţívalo se pro skladování sušeného hutnického uhlí. Kapacita 

sila byla 15,000 tun. 
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Ve střeše sila byl instalován detektor metanu. Ten rozsvítil v kontrolní místnosti  

při zjištění koncentrace 1% metanu výstraţnou kontrolku a při detekci 2% metanu  

se rozsvítila kontrolka značící velké nebezpečí. V sile byla dále pračka vzduchu,  

aby odváděla prach z prachem nasátého vzduchu během plnění sila. Ve střeše byl větrací 

otvor, který zajišťoval přirozené větrání a zabraňoval hromadění metanu uvnitř sila.  

K explozi došlo 1. Května 1982 brzy ráno a byla zničena střecha sila, hlavní budova 

a ovládání dopravního systému. Svědci uvedli, ţe exploze byla doprovázena oranţovou 

ohnivou koulí (fireball). [1] 

 

Výbuch směsi uhelný prach – metan v zásobníku uhlí, cementárny v San 

Bernardinu, Kalifornie, USA 

K výbuchu a následnému poţáru došlo uvnitř zásobníku na uhlí o kapacitě 900t. 

V době výbuchu byl zásobník téměř prázdný. Pravděpodobně došlo k doutnavému hoření 

uhlí v zásobníku, při kterém se z uhlí uvolňují hořlavé plyny (metan, oxid uhelnatý…). 

V momentě, kdy doutnající centrum poţáru nebo jeho ţár dosáhl povrchu uhelné masy, 

došlo pravděpodobně k iniciaci hybridní směsi uhelný prach – hořlavý plyn – vzduch   

a k výbuchu. Při šetření havárie byla zjištěna nedostatečná zásoba oxidu uhličitého 

pouţívaného pro potlačení poţáru a prevenci výbuchu. [6] 

4.2 Vliv přídavku plynu na prachovzduchové směsi 

Stačí příměs malého mnoţství plynu nebo páry hořlavé kapaliny do směsi hořlavého 

prachu nebo kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem a dojde k rozšíření výbušné oblasti.  

Maximální výbuchové parametry se zvyšují viz obrázek č. 8 a č 9. Dosáhne se jich jiţ  

při niţších koncentracích prachu (mnoţství prachu pro dosaţení copt s přídavkem plynu 

lineárně klesá). Minimální iniciační energie, optimální koncentrace a spodní mez výbušnosti  

se prudce sniţuji. K výbuchu můţe dojít i v případě, ţe není dosaţeno dolní meze 

výbušnosti směsi plynu se vzduchem nebo směsi prachu se vzduchem. Hybridní směs lze 

iniciovat mnohem niţší energií neţ původní směs prachu se vzduchem. Minimální iniciační 

energie exponenciálně klesá a blíţí se hodnotám pro hořlavé plyny a páry viz obrázek č. 10. 
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Obrázek č. 8: Vliv přídavku malého množství metanu na maximální výbuchový tlak  [5] 

 

        

Obrázek č. 9: Vliv přídavku malého množství metanu na výbuchovou konstantu Kst [5] 

 

     

Obrázek č. 10: Vliv příměsi metanu na pokles minimální iniciační energie 

černouhelných prachů [5] 
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S přídavkem hořlavého plynu do vzduchu klesá spodní mez výbušnosti prachu, 

v závislosti na typu prachu. K nejvýraznějšímu sníţení dochází u prachů, které mají 

vysokou minimální iniciační energii a nízkou rychlost hoření ve vzduchu. Zároveň  

při zvýšení obsahu plynu dochází ke značnému sníţení minimální iniciační energie. Znalost 

její hodnoty má značný význam pro posouzení nebezpečí v zařízení, ve kterém  

se zpracovává prach. Na základě posouzení nebezpečí v zařízení se odhadují moţné 

následky a tím i finanční nároky na ochranná opatření. Minimální iniciační energie prachu 

v hybridní směsi s přídavkem hořlavého plynu nebo páry klesá různě rychle,  

coţ je nebezpečné především u lehce vznětlivých prachů. V důsledku poklesu minimální 

iniciační energie je zapalitelnost hybridních směsí snazší neţ prachovzduchových směsí.  

Přítomnost hořlavých plynů a par hořlavých kapalin můţe zařadit palivo do vyšší 

třídy výbušnosti prachu viz tabulka č. 4. K tomuto přechodu dochází nejdříve při dosaţení 

dolní meze výbušnosti hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny ve vzduchu a nastane  

při kaţdém dalším překročení této mezní hodnoty.  

 

Tabulka č. 4: Vliv obsahu propanu na zařazení prachů do výbuchových tříd [13] 

Obsah C3H8 [% obj.]  0 1, 25 (S) 2, 5 4, 25 (H) 

Druh prachu Kst 

[bar.m.s-1] 
Třídy výbušnosti prachu 

Hrachová moučka 110 St 1 (St 1/St 2) (St 2/St 3) St 3 

Celulóza 220 St 2 (St 2/St 3) St 3 St 3 

Opt. leskutv. přísada 295 (St 2/St 3) St 3 St 3 St 3 

 

(S)  spodní mez výbušnosti propanu, Ei = 10 kJ 

(H) optimální koncentrace propanu 

(  )  nacházející se rozhraní  

 

Maximální výbuchový tlak směsi se po přidání hořlavého plynu zvyšuje jen 

nepatrně. Oproti tomu rychlost nárůstu tlaku v uzavřených nádobách je ovlivňována značně. 

Jedná se o charakteristickou konstantu hybridních směsí a značíme ji K st. Například  

při zvyšování obsahu propanu v hybridní směsi Kst lineárně narůstá a sniţuje  

se aţ po překročení optimální koncentrace tohoto plynu při dané koncentraci prachu.  

Za předpokladu iniciace hořlavého plynu v turbulentním stavu odpovídají obvykle hodnoty 
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Kst hybridních směsí hodnotám KG, coţ je specifický index plynu odvozený z kubického 

zákona, který vyjadřuje maximální rychlost nárůstu tlaku v uzavřených nádobách pro plyny. 

Tyto hodnoty však mohou být i o 15 % vyšší. Optimální hodnoty K st hybridních směsí  

se dosahuje při optimální koncentraci přimíchaného hořlavého plynu.  

Po přidání plynu do prachovzduchové směsi mohou explodovat i prachy, které jsou 

povaţovány z nejrůznějších důvodů za nevýbušné.  Například prachy s velkou zrnitostí,  

se zvýšenou vlhkostí nebo i prachy, které jsou inertizovány prachovými inerty (vápenec, 

bentonit,…) pro potlačení exploze. V případě hybridních směsí se můţe po průchodu určité 

dráhy v uhelných štolách nebo potrubí vyvinout z explozivního hoření detonace. Jedná  

se zejména o směsi, které obsahují vodík. 

Za hybridní směsi se mohou povaţovat i mlhy, které se obecně pokládají  

za nebezpečnější neţ páry hořlaviny. Tyto systémy obsahují kapalnou fázi hořlaviny  

ve formě malých kapiček a část hořlaviny je odpařena do okolní atmosféry. Intenzivnější 

tlakové projevy a jejich větší citlivost k iniciaci lze vysvětlit rychlým převodem tepla radiací 

na drobné kapičky a tím zúţení pásma předehřívání směsi.[5, 11, 13] 
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5 Inertizace 

Při inertizaci dochází k odstranění nebo sníţení mnoţství oxidačního prostředku, 

vlivem příměsi inertních látek, čímţ se původně výbušná směs přemění na směs 

nevýbušnou. Přidáváním inertní látky k výbušnému souboru se prudce zvyšuje minimální 

iniciační energie a klesají maximální výbuchové parametry, aţ při určitém mnoţství 

(mezním obsahu) uţ výbuch při daných podmínkách není moţný. Jako inertizační 

prostředek lze pouţít: 

 Inertní látky v plynném stavu 

 Vodní páru 

 Inertní prachy 

Mezi inertní plyny řadíme oxid uhličitý, dusík, vzácné plyny, halogenové 

uhlovodíky.  Inertizační efekt halogenových uhlovodíků spočívá hlavně v antikatalytickém 

účinku. Při inertizaci halonem se při sniţujícím obsahu kyslíku mění symetricky obě meze 

výbušnosti. Díky prokázaným nepříznivým vlivům na ţivotní prostředí se však od jejich 

pouţívání ustupuje. Oxid uhličitý, dusík a vzácné plyny zřeďují výbušný systém. Mají 

dusivý efekt, protoţe s jejich stoupajícím obsahem klesá horní mez výbušnosti a po přidání 

určitého mnoţství inertního plynu jiţ není systém schopen šířit plamen. Při inertizaci 

nemusí být odstraněn všechen kyslík, ale stačí sníţit jeho mnoţství na hodnotu, která není 

schopna šířit plamen. Obecně platí, ţe při sníţení koncentrace kyslíku pod 5 % jiţ lze 

povaţovat směs za nevýbušnou.  

K inertizaci lze pouţít také vodní páru, ale při jejím pouţití je potřeba zohlednit 

moţnost kondenzace páry. Stejně jako u inertních plynů dochází ke zředění výbušného 

systému a účinek vodní páry spočívá i v chladícím efektu. 

Prachové inerty a hasící prášky mají rovněţ inertizační schopnost, pokud jsou 

rovnoměrně rozptýleny. Jejich účinek závisí na druhu výbušné směsi a na druhu prachu. 

Mezi inertní prachy patří například vápenec, síran vápenatý, fosforečnan amonný, kyselý 

uhličitan sodný, bentonit, dusičnan amonný. Inertizační účinek spočívá v bariérovém efektu 

a u některých prášků (na bázi fosforečnanu amonného) v antikatalickém jevu. Dále se jedná 

o účinky chladící a ředící. [5] 

 

 

 



25 

 

5.1 Inertizace směsi hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny se 

vzduchem prachovými inerty 

Účinek inertních prachů závisí na druhu výbušné směsi a na druhu prachu. Důleţité 

je rovnoměrné rozptýlení prachových částic v celém prostoru a setrvání v tomto rozvířeném 

stavu. Projevuje se bariérový účinek. U hasicích prášků na bázi fosforečnanu amonného  

se kromě bariérového efektu uplatní také účinek antikatalytický. Na obrázku č. 11  

je znázorněna inertizace hořlavých plynů hasicími prášky s podílem 30 aţ 50 hmot. % částic 

menších neţ 20µm. Jedná se o chlorid draselný a fosforečnan amonný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Inertizace hořlavých plynů hasicími prášky [5] 

 

5.2 Inertizace výbušných prachovzduchových směsí inertními prachy 

 Tento způsob inertizace se vyuţívá především v hornictví, kde se pouţívá vápenec.  

Pro dosaţení nevýbušnosti je potřeba velké mnoţství příměsi prachového inertního 

materiálu. S rostoucím přídavkem inertního prachu dochází k poklesu maximálních 

výbuchových parametrů. Z obrázku č. 12 můţeme vyčíst, ţe k útlumu výbušnosti černého 

uhlí potřebujeme příměs minimálně 80 hmot. % vápence a hodnota maximálního 

výbuchového tlaku se začíná sniţovat teprve při 50 hmot. %. Maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku má pokles výraznější.  
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Obrázek č. 12: Ovlivnění maximálních výbuchových parametrů prachu černého uhlí 

přidáním prachového inertu [5] 

 

Mnoţství příměsi inertního prachu je závislé také na výbušnosti hořlavého prachu. 

S rostoucím obsahem hořlavé látky dochází k poklesu dolní meze výbušnosti, rozšíření 

rozsahu výbušnosti a zvětšuje se potřebné mnoţství inertu. Práškové inerty se pouţívají 

kromě hornictví například při zneškodnění výbušných vlastností slévárenských letků.  

5.3 Inertizace hybridních směsí inertními prachy 

Tímto druhem inertizace se zabývám v praktické části mé diplomové práce. 

Hybridní směsi jsou velice nebezpečné, protoţe stačí příměs malého mnoţství plynu nebo 

páry hořlavé kapaliny do směsi hořlavého prachu nebo kapiček hořlavé kapaliny  

se vzduchem a dojde k prudkému sníţení dolní meze výbušnosti a rozšíření výbušné oblasti 

viz obrázek č. 13. K inertizaci je potřeba velké mnoţství prachového inertu. Často i více  

neţ 90 hmot. %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13:  Vliv příměsi metanu na dolní meze výbušnosti inertizovaných směsí 

uhelných prachů se vzduchem [5] 
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6 Inertní prachy 

Ve formě prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických, jako  

je dolomit a další oxidy a soli kovů. Přidáním inertních prachů do výbušné atmosféry  

je moţno dosáhnout nevýbušnosti za předpokladu rovnoměrného rozptýlení prachových 

částic v celém chráněném prostoru. V praktické části mé diplomové práce budu inertizovat 

prachovými inerty hybridní směs hnědouhelný prach + metan + vzduch. Mezi inertní prachy 

řadíme například bentonit, vápenec, popel, kamennou sůl, síran vápenatý, hydrouhličitan 

sodný, fosforečnan amonný. Já si pro měření vybral vápenec, bentonit a hasící prášek Furex 

abc - 40 na bázi fosforečnanu amonného a budu vyhodnocovat, který z těchto prachů  

je pro inertizaci dané hybridní směsi nejvhodnější. U posledně jmenovaného se při inertizaci 

uplatňuje kromě bariérového efektu také účinek antikatalytický. [9] 

6.1 Bentonit 

Bentonit je reziduální, nepřemístěná jílovitá hornina s mohutnou sorpční schopností, 

vysokou hodnotou výměny kationtů, bobtnáním a plastičností. Tyto vlastnosti má díky 

jílovým minerálům, především montmorillonitu. Vznikl zvětráváním sopečných hornin jako 

je čedič, diabas a především jejich popelovitého materiálu, t.j. tufů a tufitů. Proces 

bentonizace probíhal v zásaditém prostředí narozdíl od kaolínu, jehoţ metamorfóza 

předpokládá kyselé prostředí.  

Výše uvedené vlastnosti závisí především na druhu a obsahu doprovodných látek 

(stupni bentonizace). Bývají to jílovité minerály (kaolinit, nontronit, illit, beidellit), 

diatomit, křemen, vápenec. Bentonit se nejčastěji vyskytuje jako Ca-bentonit a Mg-bentonit, 

zřídka jako Na-bentonit, přičemţ substituovaný ion značně vplývá na vlastnosti bentonitu. 

Například nejvýraznější vliv na reologické vlastnosti bentonitu (tixotropie, viskozita) má ion 

sodíku. S tím souvisí velká variabilita druhů bentonitů v různých lokalitách, ale často  

i ve stejném loţisku.  

Hlavním světovým producentem bentonitu jsou Spojené státy americké, které 

produkují nejkvalitnější bentonity na světě. Další významní producenti bentonitu jsou státy 

bývalého SSSR a Čína. V ČR se ročně vytěţí přibliţně 0,75% světové produkce bentonitu. 

Nejvýznamnějšími oblastmi výskytů loţisek bentonitů v ČR jsou západní (Hroznětínsko)  

a východní okraj Doupovských hor (Podbořansko a Kadaňsko) a České středohoří 

(především Mostecko). Naprostá většina loţisek i zásob bentonitů v ČR je soustředěna 
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v těchto oblastech. Všechny loţiskové výskyty bentonitů v ČR vznikly zjílověním 

vulkanických hornin. 

Pouţití bentonitu je mnohostranné a řídí se jeho mineralogickým sloţením  

a technologickými vlastnostmi. Nejvíce se ho spotřebuje jako pojiva ve slévárenství,  

při peletizaci ţelezných rud (4 – 10 kg na tunu pelet). Pro jeho sorpční vlastnosti se pouţívá 

v chemickém průmyslu, v obalové technice na sušení plynů, na likvidaci radioaktivních 

odpadů, v potravinářském průmyslu atd. Pro jeho reologické vlastnosti se pouţívá například 

ve slévárenství, do vrtných výplachů, ve stavebnictví (těsnící materiál), při výrobě léčiv,  

na čištění odpadních vod. V protipoţární ochraně se vyuţívá bentonitů v hasicích zásypech 

pro likvidaci lesních poţárů a při stavbě důlních poţárních příček. Já budu pouţívat 

v praktické části diplomové práce šedý bentonit v práškovém stavu na inertizaci hybridní 

směsi (metan + hnědouhelný prach + vzduch) díky jeho inertním vlastnostem, které  

má v práškovém stavu.[7, 18] 

6.2 Vápenec 

Vápence jsou po jílových a pískových sedimentech třetí nejhojnější sedimentární 

horninou. Jsou to horniny tvořené převáţně nerostem kalcitem. Obsah uhličitanu 

vápenatého je často nad 95%. Naprostá většina vápenců vznikla usazením vápnitých 

schránek ţivočichů a rostlin hlavně v mořských sedimentačních pánvích (organogenní). 

V malém mnoţství se vápence vylučovaly z vodných roztoků v krasových krajinách.  

Při vysoké teplotě a tlaku vznikly přeměnou vápenců mramory (krystalické vápence),  

ve kterých kalcit překrystalizoval. V mramorech se proto vápnité schránky ţivočichů 

nevyskytují. Vápence mají všesměrnou i rovnoběţnou stavbu (vrstevnatost i břidličnatost  

u mramoru). 

Většina vápenců vyskytujících se v přírodě obsahuje kromě CaCO3 i další příměsi, 

které jsou hlavním rozhodujícím činitelem pro jeho pouţitelnost, pro způsob těţby, případně 

další úpravy. Příměsí můţe být jílová nebo organická hmota a různé nerosty (grafit, 

křemen). Některé nečistoty lze mechanicky při úpravárenském procesu odstranit. Odstranění 

přimísenin ve hmotě však není moţné ani při pouţití velmi náročných metod (flotace).  

Vyhodnocené bilanční zásoby vápenců v ČR činí 5,5 miliardy tun. Při současné 

spotřebě je ţivotnost našich zásob vápenců cca 500 let. Vápenec se pouţívá zejména  

pro výpal vápna, dále pak na výrobu cementu, odsiřování spalin, čištění odpadních vod, 

úpravu kalů a odpadů, úpravu pitné a uţitkové vody i na ochranu ţivotního prostředí.  
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V práškovém stavu se vápenec pouţívá pro inertizaci v hornictví, kde musí být 

pouţívaná důlní díla po celém obvodu a v celé délce poprašována inertním prachem, pokud 

není pouţito jiného povoleného způsobu zneškodňování. Obsah hořlavých látek ve směsi 

inertního a uhelného prachu nesmí přesáhnout 20 %. V důlních dílech, kde je povolena 

zvýšená koncentrace metanu nad 1 % se musí poprašovat tak, aby obsah hořlavých látek  

ve směsi inertního a uhelného prachu nepřesáhl 15 %. K  poprašování mohou být pouţívány 

pouze vápencové prachy schválené zkušebnou určenou Českým báňským úřadem, které 

nesmí obsahovat volný oxid křemičitý v mnoţství přes 3 % ani jiné fibroplastické  

nebo toxické látky a které si zachovávají i v dole rozviřitelnost a schopnost se udrţet  

po delší dobu ve vznosu. [16, 19] 

6.3 Furex abc - 40 

Jedná se o hasící prášek na bázi fosforečnanu amonného. Ten se vyrábí neutralizací 

kyseliny fosforečné amoniakem a následnou krystalizací nebo odpařením roztoku. Společně 

s fosforečnany draselnými, sodnými a vápenatými ho řadíme mezi fosforečnany jednoduché 

obsahující jednotlivé PO4
-3 skupiny. Dále pak ještě existují kondenzované fosforečnany, 

které mohou mít lineární, cyklickou nebo rozvětvenou strukturu. Tyto vyšší kondenzované 

fosforečnany reagují jako soli silné jednosytné kyseliny a ve vodném roztoku hydrolyzují  

na fosforečnany jednoduché. Fosforečnany amonné krystalizují ve formě bezvodých solí  

a pouţívají se jako hnojiva, hasící prášky a pro nehořlavou úpravu textilu a dřeva 

(samozhášecí přísada do celulózy v divadelních kulisách). Hasící prášky na bázi 

fosforečnanu amonného jsou velice účinné, protoţe se u nich kromě efektu bariérového 

uplatňuje také účinek antikatalytický. Zhášecí účinek spočívá v tom, ţe se teplem rozloţí  

na NH3 a H3PO4, která podporuje karbonizaci organických látek a tak omezuje tvorbu 

hořlavých plynů. Dále pak při hoření vznikající polymerní kyseliny fosforečné vytváří  

na povrchu hořícího materiálu souvislou vrstvu, která má izolační efekt vůči okolnímu 

kyslíku a zabraňuje opětovnému vznícení zahřátých hořlavých látek. [14] 
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7 Měření ve výbuchové komoře VK – 100  

7.1 Výbuchová komora VK – 100  

Výbuchová komora VK – 100 je univerzální výbuchová komora pro měření dolní  

a horní meze výbušnosti kapalin, plynů, prachů, hybridních směsí a jejich inertizaci 

plynnými nebo prachovými inerty. Na obrázku č. 14 je její schéma. 

 

Obrázek č. 14: Výbuchová komora VK – 100 [3] 

 

B1 – teplotní čidlo (vzduch) 

B2 – teplotní čidlo (kapalina)  

B3 – teplotní čidlo (povrch pláště) 

B4 – teplotní čidlo (vzduch) 

B5 – termočlánek p lotýnky 

B6 – tlakové čid lo 

G – kyslíkové čidlo  

Y1 – elektrický ventil – rozviřovací  

Y2 – elektrický ventil – napouštění tlak. vzduchu 

Y3 – elektrický ventil – regulace tlaku 

Y4 – elektrický ventil – kyslíkový obchvat 

(výstup) 

Y5 – elekt rický ventil – napouštění hořlavých 

plynů 

Y6 – elektrický ventil – napouštění inertních plynů 

Y7 – elektrický ventil – úplná inertizace  

Y8 – elektrický ventil – kyslíkový obchvat (vstup) 

Y9 – elektrický ventil – odvod směsi 

M – motorek míchadla  

Z1 – zpětný ventil – přívod vzduchu 

Z2 – zpětný ventil – kyslíkový obchvat 

R1 – mechanický ventil redukce tlaku  

R2 – R5 – mechanicky ovládané ventily výběru 

rozšiřovacích trysek 
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Výbuchová komora VK – 100 je na obrázku č. 15 a skládá se z vlastní výbuchové 

komory, podvozku komory, pneumatického systému a dálkového PLC ovládání. V podvozku 

komory je zabudována tlaková láhev, řídící elektronika a pneumatické rozvody vzduchu, které 

jsou schematicky zaznačeny na obrázku č.  

Vlastní výbuchová komora má tvar válce o objemu 0,1 m3 a je vyrobena z 2 mm 

nerezové oceli. Ve spodní části komory jsou čtyři miskové rozviřovače, do kterých  

je přiváděn rozviřovací vzduch a regulovatelná elektricky vyhřívaná plotýnka pro kapaliny. 

Ve střední části komory se nachází odnímatelné NN elektrody pro chemickou iniciaci  

a VN elektrody pro kapacitní a induktivní jiskru. V horní části komory je míchadlo  

a po stranách komory jsou okénka opatřena tvrzeným bezpečnostní sklem. Horní okraj 

komory je opatřen přírubou s rychlo-uzavíratelnými pákovými uzávěry, do které se vkládá 

lehce protrţitelná papírová membrána. Statický přetlak, při kterém dochází k protrţení 

papírové clony, se pohybuje v rozmezí 6100 – 6700 Pa. Dále je komora vybavena 

termočlánkem na povrchu pláště, dvěma teplotními čidly prostoru a ponorným čidlem  

pro kapaliny. Po obvodu komory je vyvrtáno šest otvorů osazených elektromagnetickými 

ventily pro různé účely měření. [3] 

 

                         

 

Obrázek č. 15: Výbuchová komora VK – 100 
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Dálkové ovládání komory tvoří samostatný panel s dotykovým displejem, tlačítkem 

nouzového vypnutí komory a spínačem pro blokování iniciace opatřeného klíčkem  

viz obrázek č. 16. 

 

Obrázek č. 16:Dálkové ovládání komory 

 

7.2 Další použitá zařízení a přístroje 

EX – METER II P  

Tento měřicí přístroj se připojoval na bok výbuchové komory a vyuţíval pro měření 

koncentrace napouštěného metanu ve výbuchové komoře.  

 

[to measure combustible gases]  

Výrobce: MSA AUER 

Art. No. 6172-702 

FZ 09159 

Prüf Dat 10 2003 

 

                                                           Obrázek č. 17:EX-METER II P 
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GMH 3330  

Měřicí přístroj GMH 3330 jsem vyuţíval k měření vlhkosti všech pouţitých prachů 

(hnědé uhlí, vápenec, bentonit, furex). Přístroj dále umoţňuje měření teploty a průtoku.  

 

Model A-10 

Výrobce: GREISINGER electronic 

Made in Germany 

(humidity, temperature, flow) 

 

                                                                Obrázek č. 18: GMH 3330  

 

LOGGER 175-H2 

Měřící zařízení umístěné na stěně jsem pouţil pro měření vlhkosti vzduchu 

v laboratoři. Výrobcem je firma testo.  

 

                                                Obrázek č. 19:LOGGER 175-H2 

PEC BINDER 

Pec jsem vyuţil pro vysušení namletého hnědého uhlí, které mělo vlhkost více  

neţ 50 %. Po dvou hodinách sušení při teplotě 110 °C, klesla vlhkost vzorku na 28,6 %.  

 

Obrázek č. 20: Pec BINDER 
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MLÝNEK MF 10 basic 

Mlýnek jsem pouţil k namletí hnědého uhlí na prach. Pouţil jsem nástavec, který  

je součástí příslušenství a uhlí pomlel na velikost 0,5 mm. 

 

Výrobce: IKA WERKE 

Ser. No. 01.319451 

Max. 6500 ot./min.      

 

 

 

                                                             Obrázek č. 21: Mlýnek a nástavec 

TEST SIEVE 

Testovací síto o velikosti ok 0,25 mm jsem pouţil k prosetí hnědého uhlí i ostatních 

prachů pouţitých při měření.  

 

Výrobce: PRECISELEKT 

w 0.250 mm 

materiál NEREZ 

ser. No. 3091/03 

 

Obrázek č. 22: Testovací síto 

VÁHA XP-300 

Byla pouţívána k naváţení všech vzorků prachů pouţitých při měření na výbuchové 

komoře VK-100 s přesností na 0,01 g. Výrobcem je firma Denver Instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek č. 23: Váha XP-300 
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7.3 Postup měření 

Samotnému měření předcházely přípravy, během kterých se připravovaly vzorky 

pouţívaných prachů. Hnědé uhlí bylo potřeba nejprve pomlít na prach. K  měření bylo pouţito 

mostecké hnědé uhlí z Litvínovské uhelné a.s. druh o2 o zrnitosti 10 - 20 mm. Mletí  

se provádělo na mlýnku MF 10 basic při 5000 ot./min., přičemţ prach procházel přes 

nástavec, který plnil funkci síta o velikosti ok 0,50 mm a byl součástí příslušenství daného 

mlýnku. Pomleté uhlí se následně prosévalo testovacím sítem o velikosti čtvercových  

ok 0,25 mm. Stejným testovacím sítem se prosely i všechny tři pouţívané inertní prachy,  

aby měly stejnou jemnost jako pouţívaný hnědouhelný prach. Poté se pomocí měřicího 

přístroje GMH 3330 změřila vlhkost všech prachových vzorků. Naměřená vlhkost 

hnědouhelného prachu se blíţila 60 %, a proto se vzorek musel vysušit. K tomuto účelu 

poslouţila pec firmy BINDER, ve které se vzorek sušil po dobu 150 minut při teplotě 110°C. 

V peci se sušily 2 kg hnědého uhlí vţdy po 0,5 kg. Následovalo změření podmínek 

v laboratoři, čímţ přípravná fáze měření skončila.  

Po předešlých přípravách jsem přistoupil k samotnému měření. Do výbuchové komory 

se připojil přívod metanu (sloţka hybridní směsi) a dusíku (inertizace komory po kaţdém 

pokusu) a na bok komory jsem připevnil EX-METER II P, který měřil koncentraci metanu 

v komoře. Na elektronických vahách s přesností 0,01g se váţily vzorky hnědého uhlí  

a inertního prachu. Ty byly rovnoměrně nasypávány do čtyř rozviřovacích misek, které tvoří 

rozviřovací systém na dně výbuchové komory. Jako iniciační zdroj byly pouţity 

nitrocelulózové kuličky o iniciační energii 4,5 kJ. Iniciačním zdrojem se protahuje 

poniklovaný, ţelezný, odporový drátek ISOTAN o tloušťce 0,25 mm a vnitřním odporu  

R = 9,879 Ω, který se připevňuje na NN elektrody ve výbuchové komoře. Zapaluje  

se elektrickým impulsem, který rozţhaví poniklovaný, ţelezný drát a od něj se zapálí 

nitrocelulóza. Nitrocelulózové kuličky jsou na obrázku č. 24. Vrchní část komory jsem 

překrýval pečícím papírem tloušťky 20 µm, který plní funkci průtrţné membrány.  

Na něj se připevnila příruba a komora se zasunula pod ventilační zařízení. Posledním úkonem 

před uzavřením dveří bylo připojení k počítači, kde se zobrazovaly výsledky měření.  
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Obrázek č. 24: Nitrocelulozové kuličky. 

 

Výbuchová komora se pak ovládala prostřednictvím dálkového ovládání s dotykovým 

displejem. Na obrázku č. 25 jsou zobrazeny jeho jednotlivé obrazovky, kde se nastavovaly 

podmínky měření, a inicioval výbuch.  

 

   

   

 

Obrázek č. 25:Jednotlivé obrazovky dálkového ovládání 
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Po výběru volby „nové měření“ na úvodní obrazovce máme na výběr z pěti moţností, 

co chceme měřit. Na této obrazovce jsem zvolil hybridní směs prach + plyn. Na další 

obrazovce jsem nastavil tlak v komoře, otáčky ventilátoru a nastavil rozviřovací podmínky  

viz tabulka č. 5. Poté jsem stiskem a drţením volby „hořlavý plyn“ napouštěl do komory 

potřebnou koncentraci metanu. Následně jsem zvolil chemickou iniciaci, na poslední 

obrazovce vybral iniciaci s rozviřováním a vizuálně sledoval, zda došlo či nedošlo k výbuchu. 

Výsledky pokusu se mi zobrazily na monitoru počítače. Po kaţdém pokusu jsem musel 

důkladně vysát celou výbuchovou komoru vysavačem.  

 

Tabulka č. 5: Nastavení podmínek ve výbuchové komoře VK-100 

Doba rozviřování 

[ms] 

Doba zpoždění 

[ms] 

Tlak v komoře 

[bar] 

Otáčky ventilátoru 

[ot./min.] 

500 300 6 5000 
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8 Zhodnocení výsledků 

Cílem mého měření bylo zjistit potřebné mnoţství jednotlivých inertních prachů  

pro inertizaci hybridní směsi metan – hnědé uhlí – vzduch. Výbuchová komora  

VK 100 má objem 0,1 dm3, a proto jsou v závěrečném shrnutí výsledky vynásobeny  

10. Standardní zkušební komorou je totiţ dle [20] nádoba odolná výbuchovému tlaku, 

kulového nebo válcového tvaru podle prEN 14460, o objemu 1 m3. V tabulce č. 6 jsou 

uvedeny podmínky v laboratoři. 

 

Tabulka č. 6: Podmínky při měření 

Vlhkost 

hnědého uhlí 

Vlhkost 

bentonitu 

Vlhkost 

furexu 

Vlhkost 

vápence 

Vlhkost v 

laboratoři 

Teplota v 

laboratoři 

Tlak v 

laboratoři 

28,6 % 32,7 % 26 % 31,4 % 32,8 % 21 °C 1010,5 hPa 

 

Nejprve jsem ve výbuchové komoře VK – 100 odpálil samotnou nitrocelulózovou 

kuličku o energii 4,5 kJ, abych zjistil nárůst teploty, který byl po třech měřeních průměrně 

6,22 °C. Výsledky jsou v tabulce č. 7. Na obrázku č. 26 je zobrazen nárůst teploty  

při odpálení nitrocelulózové kuličky při prvním měření.  

 

Tabulka č. 7: Nárůst teploty způsobený nitrocelulózovou kuličkou 

Číslo měření Nárůst teploty 

1. měření 6,21458 

2. měření 6,18567 

3. měření 6,24486 

průměr 6,21503 

 

Na základě této hodnoty jsem si stanovil, ţe k inertizaci hybridní směsi dojde 

v případě, ţe je nárůst teploty ≤ 7 °C. Výsledky kaţdého pokusu jsem sledoval i vizuálně  

přes okénko o rozměrech 22 * 10 cm na výbuchové komoře. Inertizaci jsem povaţoval  

za úspěšnou v případě, ţe byly splněny tyto 2 podmínky: 

 Nárůst teploty ≤ 7 °C.  

 Nedošlo k protrţení papírové membrány.  
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Obrázek č. 26:Nárůst teploty při odpálení nitrocelulózové kuličky 

 

Následně jsem volil mnoţství hnědouhelného prachu, které budu v hybridní směsi 

společně s metanem inertizovat. Byl jsem omezen kapacitou rozviřovacích misek,  

do kterých jsem kromě hnědouhelného prachu musel sypat i velké mnoţství prachu inertního, 

a proto jsem měření prováděl s 5g. Podle tabulky č. 3 je toto mnoţství těsně  

nad dolní mezí výbušnosti. Měřením jsem si ověřil, zda po iniciaci tohoto mnoţství prachu 

hnědého uhlí dojde k výbuchu. Nárůst teploty byl 15 °C, plamen vyplnil 2/3 objemu 

výbuchové komory a došlo k protrţení papírové membrány = výbuch. Dále jsem změřil nárůst 

teploty při výbuchu hybridních směsí 5g hnědého uhlí – 2 % metan – vzduch  

a 5g hnědého uhlí – 3 % metan – vzduch. Výsledky potvrdili teoretické poznatky  

o hybridních směsích, protoţe po přidání malého mnoţství metanu byl výbuch mnohem 

viditelnější se znatelnějšími zvukovými projevy, coţ bylo provázeno i značným nárůstem 

teploty. Po přidání 2 % metanu byl nárůst teploty 110 °C. Při 3 % metanu v hybridní směsi 

byl nárůst teploty dokonce 180 °C. Grafy z těchto měření jsou na obrázku č. 27. Po těchto 

měřeních jsem obě hybridní směsi postupně inertizoval jednotlivými inertními prachy. Začal 

jsem vápencem, pokračoval bentonitem a na závěr jsem hybridní směs inertizoval hasícím 

práškem FUREX abc - 40. 
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Obrázek č. 27: Nárůst teploty při výbuchu ve výbuchové komoře VK - 100 
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Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce č. 8. K hybridní směsi jsem přidával inertní 

prach po 10g, dokud jsem nezjistil dvě různá mnoţství. Mnoţství, při kterém dochází ještě 

k výbuchu a mnoţství, při kterém se hybridní směs stane nevýbušnou. Poté jsem sniţoval 

naváţku inertního prachu, dokud jsem nezjistil mnoţství, při kterém dochází ještě k výbuchu 

a mnoţství, při kterém se hybridní směs stane nevýbušnou na rozdíl jednoho gramu. Pro 

výslednou hodnotu mnoţství inertního prachu, při kterém dochází k inertizaci hybridní směsi 

hnědé uhlí – metan – vzduch jsem měření opakoval třikrát a výsledky jsou v tabulkách č. 9, 

10, 11, 12 a 13.  
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Tabulka č. 8:Výsledky měření 

Číslo 

měření 

Množství 

hnědého 

uhlí [g] 

Metan 

[obj. %] 

Inertní 

prach 

Množství 

inertního 

prachu [g] 

Nárůst 

teploty 

[°C] 

inertizace 

ANO/NE 

1. 5 3 vápenec 170 106,65 ne 

2. 5 3 vápenec 200 54,78 ne 

3. 5 3 vápenec 230 53,25 ne 

4. 5 2 vápenec 180 31,14 ne 

5. 5 2 vápenec 190 18,75 ne 

6. 5 2 vápenec 200 2,96 ano 

7. 5 2 vápenec 195 14,86 ne 

8. 5 2 vápenec 197 9,72 ne 

9. 5 2 vápenec 198 3,99 ano 

10. 5 3 bentonit 200 49,41 ne 

11. 5 3 bentonit 210 37,56 ne 

12. 5 3 bentonit 220 1,23 ano 

13. 5 3 bentonit 215 4,74 ano 

14. 5 3 bentonit 214 7,38 ne 

15. 5 2 bentonit 150 11,84 ne 

16. 5 2 bentonit 160 4,08 ano 

17. 5 2 bentonit 155 8,24 ne 

18. 5 2 bentonit 156 7,11 ne 

19. 5 2 bentonit 157 4,15 ano 

20. 5 3 furex 40 25,24 ne 

21. 5 3 furex 50 2,05 ano 

22. 5 3 furex 45 7,43 ne 

23. 5 3 furex 46 2,39 ano 

24. 5 2 furex 40 2,09 ano 

25. 5 2 furex 30 2,32 ano 

26. 5 2 furex 25 21,05 ne 

27. 5 2 furex 28 8,27 ne 

28. 5 2 furex 29 3,31 ano 
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Tabulka č. 9: Ověření výsledků měření pro vápenec při 2 % metanu v hybridní směsi 

Množství hnědého 

uhlí [g] 

Metan 

[obj. %] 
Inertní prach 

Množství 

inertního 

prachu [g] 

Nárůst 

teploty [°C] 

5 2 vápenec 198 3,61 

5 2 vápenec 198 2,45 

5 2 vápenec 198 5,92 

 

 

t        -   průměrný nárůst teploty 

n       -   počet měření 

∑ti    =   t1 + t2 + t3 

 

Průměrný nárůst teploty po 3 měřeních je 3,99 °C.  

 

Tabulka č. 10: Ověření výsledků měření pro bentonit při 3 % metanu v hybridní směsi 

Množství hnědého 

uhlí [g] 

Metan 

[obj. %] 
Inertní prach 

Množství 

inertního 

prachu [g] 

Nárůst teploty 

[°C] 

5 3 bentonit 215 3,54 

5 3 bentonit 215 5,98 

5 3 bentonit 215 4,69 

 

 

t        -   průměrný nárůst teploty 

n       -   počet měření 

∑ti    =   t1 + t2 + t3 

 

Průměrný nárůst teploty po 3 měřeních je 4,74 °C.  
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Tabulka č. 11: Ověření výsledků měření pro bentonit při 2 % metanu v hybridní směsi 

Množství hnědého 

uhlí [g] 

Metan 

[obj. %] 
Inertní prach 

Množství 

inertního 

prachu [g] 

Nárůst teploty 

[°C] 

5 2 bentonit 157 2,56 

5 2 bentonit 157 4,84 

5 2 bentonit 157 5,05 

 

 

t        -   průměrný nárůst teploty 

n       -   počet měření 

∑ti    =   t1 + t2 + t3 

 

Průměrný nárůst teploty po 3 měřeních je 4,15 °C.  

 

Tabulka č. 12: Ověření výsledků měření pro furex při 3 % metanu v hybridní směsi 

Množství hnědého 

uhlí [g] 

Metan 

[obj. %] 
Inertní prach 

Množství 

inertního 

prachu [g] 

Nárůst teploty 

[°C] 

5 3 Furex abc - 40 46 4,12 

5 3 Furex abc - 40 46 1,73 

5 3 Furex abc - 40 46 1,32 

 

 

t        -   průměrný nárůst teploty 

n       -   počet měření 

∑ti    =   t1 + t2 + t3 

 

Průměrný nárůst teploty po 3 měřeních je 2,39 °C  
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Tabulka č. 13: Ověření výsledků měření pro furex při 2 % metanu v hybridní směsi 

Množství hnědého 

uhlí [g] 

Metan 

[obj. %] 
Inertní prach 

Množství 

inertního 

prachu [g] 

Nárůst teploty 

[°C] 

5 2 Furex abc - 40 29 1,88 

5 2 Furex abc - 40 29 3,22 

5 2 Furex abc - 40 29 4,83 

 

 

t        -   průměrný nárůst teploty 

n       -   počet měření 

∑ti    =   t1 + t2 + t3 

 

Průměrný nárůst teploty po 3 měřeních je 3,31 °C.  

 

8.1 Závěrečné shrnutí výsledků 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 14 a v tabulce č. 15 jsou výsledky po přepočtu  

na m3. Ze tří mnou zkoumaných inertních prachů je podle výsledků měření ve  výbuchové 

komoře VK - 100 nejúčinnější pro inertizaci hybridní směsi hnědé uhlí – metan – vzduch 

hasící prášek Furex abc - 40 na bázi fosforečnanu amonného. Přesto jej bylo zapotřebí při  

2 obj. % metanu v hybridní směsi více neţ 85 hmot. % a při 3 obj. % metanu 90,2 hmot. % 

tedy 290 g.m-3 respektive 460 g.m-3. Bentonitu a vápence je však potřeba pouţít mnohem 

větší mnoţství.  Při 2 obj. % metanu v hybridní směsi je pro inertizaci potřeba 1570 g.m-3 

bentonitu a při 3 obj. % metanu dokonce 2150 g.m-3 bentonitu. Vápence je potřeba  

pro inertizaci hybridní směsi s 2 obj. % metanu 1980 g.m-3. Pro hybridní směs s 3 % metanu 

jsem potřebné mnoţství vápence k inertizaci nezjistil z důvodu nedostatečné kapacity 

rozviřovacích misek. Všechny tyto výsledky jsou vyneseny do grafů na obrázku č. 28 a 29.  
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Tabulka č. 14: Shrnutí naměřených výsledků ve výbuchové komoře VK - 100 

Inertní prach 
Hnědé uhlí 

[g] 

Metan 

[obj. %] 

Potřebné množství 

inertu pro  

VK-100 [g] 

Procentuálně 

furex abc – 40  5 2 29 85,29 % 

furex abc – 40  5 3 46 90,20 % 

bentonit 5 2 157 96,91 % 

bentonit 5 3 215 97,73 % 

vápenec 5 2 198 97,54 % 

vápenec 5 3            > 230   > 97,87  % 

 

 

 

Tabulka č. 15: Shrnutí naměřených výsledků po přepočtu na g.m-3 

Inertní prach 
Hnědé uhlí 

[g] 

Metan 

[obj. %] 

Potřebné množství 

inertu [g.m-3] 
Procentuálně 

furex abc – 40  50 2 290 85,29 % 

furex abc – 40  50 3 460 90,20 % 

bentonit 50 2 1570 96,91 % 

bentonit 50 3 2150 97,73 % 

vápenec 50 2 1980 97,54 % 

vápenec 50 3          > 2300  > 97,87  % 
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Obrázek č. 28: Inertizace hybridní směsi 50g hnědé uhlí – 2% metan – vzduch 

 

 

 

 

Obrázek č. 29: Inertizace hybridní směsi 50g hnědé uhlí – 3% metan – vzduch 
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9 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zkoumání schopnosti vybraných inertních prachů 

inertizovat hybridní směs ve výbuchové komoře VK – 100 a vzájemné porovnání účinnosti 

jednotlivých inertních prachů. Jmenovitě vápence, furexu abc - 40 a bentonitu. Inertizoval 

jsem hybridní směs 50g hnědé uhlí - metan - vzduch při 2 a 3 % metanu. Podle teoretických 

předpokladů vyšel z výsledků měření jako nejlepší hasící prášek furex abc - 40 na bázi 

fosforečnanu amonného. Kromě bariérového efektu se u něj totiţ projevil i antikatalytický 

účinek, kdy práškové částice na sebe váţou radikály vzniklé hořením a likvidují tak řetězové 

reakce. Na druhém místě je s velkým odstupem bentonit, kterého je potřeba k přeměně 

původně výbušné hybridní směsi na nevýbušnou přibliţně 5x více.  

Jednoznačně nejhorší je na základě výsledků měření vápenec, kterého bylo k inertizaci 

hybridní směsi s 2 % metanu zapotřebí zhruba 7x více neţ furexu abc - 40. Mnoţství potřebné 

k inertizaci směsi s 3 % metanu nebylo zjištěno z důvodu nedostatečné kapacity rozviřovacích 

misek. Během zkoumání jsem pozoroval i jeho horší rozviřitelnost, oproti zbývajícím dvěma  

inertním prachům. 

Měřením se potvrdila schopnost inertních prachů inertizovat hybridní směs, avšak  

za předpokladu pouţití jejich velkého mnoţství. Hasicího prášku furexu abc - 40, který  

je ze zkoumaných inertních prachů nejúčinnější, bylo zapotřebí při 2 obj. % metanu  

v hybridní směsi více neţ 85 hmot. % a při 3 obj. % metanu dokonce 90,2 hmot. %. Vápence 

a bentonitu, u kterých se neprojevuje antikatalytický účinek je potřeba více neţ 95 hmot. %.  

Inertizace hybridní směsi pouţitím prachových inertů je tedy účinný způsob 

protivýbuchové ochrany. Jedná se však o sloţitou problematiku, která vyţaduje delší 

zkoumání, a proto by mohla být například předmětem disertační práce, jeţ by navázala  

na mé výsledky. 
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Příloha č. 2: 

Výkres VK - 100 
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Příloha č. 3: 

Bezpečnostní list metanu 
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Příloha č. 4: 

Bezpečnostní list vápenec mletý 
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Příloha č. 5: 

Bezpečnostní list furex abc – 40 
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