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Anotace 

 

ADAMOVSKÝ, R. Návrh metodiky měření a vyhodnocování výsledků na 

výbuchovém autoklávu VA 250 : diplomová práce, Ostrava : VŠB – TU, 2011. 35 s. 

Klíčová slova: výbuchový autokláv, protivýbuchová prevence, výbuchový tlak, 

brizance 

 Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace měření a vyhodnocování 

výsledků na výbuchovém autoklávu VA250, dále jen VA250. V první částí je popsán 

základní mechanismus výbuchu, jeho parametry a možnosti změn těchto parametrů různými 

vlivy. V druhé části je popsána měřící soustava s VA250 a také je zde nastíněn dosavadní 

způsob měření a vyhodnocování dat na VA250. V třetí části navrhuji řešení na optimalizaci 

měření a vyhodnocování dat VA250 prostřednictvím programového prostředí LabVIEW ve 

spolupráci s experimentální kartou K8055. Následuje realizace navrhovaných řešení. 

V závěru jsou shrnuty všechny provedené úpravy na VA250 a jejich aplikace v praxi.  

 

ADAMOVSKÝ, R. Proposal for the Method of Measurement and Evaluation of 

Results Obtained on a Spherical Explosion Test Chamber VA 250: diplom thesis, Ostrava : 

VSB – TU, 2011. 35 p. 

Key words: brisance, explosiv autoclave, explosion prevention, explosion pressure,  

This thesis deals with optimization of measurement and evaluation results on 

explosion autoclave VA250, VA250 hereafter. The first part describes the basic mechanism of 

explosion, its parameters and possibilities of changing these parameters by different 

influences. The second part describes the measuring system with VA250 and here there is the 

current method of measuring and analyzing on the VA250. The third part proposes a solution 

to optimize the measurement and evaluation of data VA250 through LabVIEW software in 

conjunction with experimental K8055 card. The following implementation of the proposed 

solutions. In conclusion, summing up all the modifications made to the VA250 and their 

application in practice. 
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Úvod 

 Pro určování opatření k ochraně proti nebezpečí výbuchu, které vzniká při mísení 

paliva se vzduchem, je nezbytné předem měřením stanovit výbuchové parametry takové 

směsi pro různé koncentrace, mezi něž patří maximální hodnota výbuchového tlaku a 

maximální hodnota rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Tyto parametry výbušných směsí 

lze měřit např. na zkušebním zařízení výbuchový autokláv VA250, patřící od roku 2009 

Fakultě bezpečnostního inženýrství, umístěném ve Vědecko výzkumném ústavu Ostrava - 

Radvanice, a.s. (dále jen VVUÚ). Zařízení bylo zhotoveno v rámci Fondu pro rozvoj 

vysokých škol a lze na autoklávu měřit maximální výbušné parametry prachovzduchových a 

jiných výbušných směsí, jejich optimální koncentrace atd.  

Nyní se celý proces měření ovládá skrze ovládací panel autoklávu. Vzhledem k vyšší 

četnosti nastavování určitých hodnot je zde požadavek, aby bylo nastavování těchto 

parametrů možno provádět na PC.  

Mým úkolem je upravit část ovládání výbuchového autoklávu takovým způsobem, aby 

bylo měření jednodušší a vyhodnocování výbuchových parametrů rychlejší, čehož se dá 

docílit automatizací daných procesů, které nyní provádí obsluha výbuchového autoklávu. Je 

tedy zapotřebí vyvinout aplikaci, která umožňuje komunikaci s výbuchovým autoklávem a 

jeho ovládání.  

Vytvoření takovéto aplikace je možno docílit pomocí velkého množství 

programovacích jazyků jako je Visual Basic, Delphi, C++ a v neposlední řadě grafický 

programovací jazyk LabVIEW. Při výběru programového prostředí jsem použil následující 

čtyři kritéria. Prvním byla možnost jednoduchého propojení programového prostředí a 

výbuchového autoklávu, druhým obtížnost programování v daném jazyce, třetím dostupnost 

vývojového prostředí. Posledním faktorem při výběru prostředí byly doporučení od kolegů. 

Po zhodnocení těchto kritérií jsem vybral grafický programovací jazyk LabVIEW, který je 

jednoduše programovatelný, studentská licence je cenově dostupná a propojení s výbuchovým 

autoklávem lze realizovat pomocí experimentální karty přes rozhraní USB. 

  



 

 

Rešerše 

 

Při tvorbě diplomové práce jsem využíval zejména tištěnou literaturu, poté zdroje 

dostupné na internetu, konzultace s odborníky na danou problematiku a také vlastních 

zkušeností, které mi pomohly vyřešit zadaný úkol. 

 

Z publikace [2] jsem čerpal základní informace o výbuchu, o podmínkách kdy je 

výbuch možný a jak lze ovlivnit výbuchové parametry. Zdroj [3] mi poskytl informace o 

způsobu provádění zkoušek na VA250. Při studiu konstrukce výbuchového autoklávu jsem 

využil diplomové práce [1] a také podkladů od firmy Clasic CZ, s.r.o.[6], které mi poskytl 

vedoucí oddělení elektroniky firmy Clasic CZ, s.r.o. Ing. Alexandr Krička. Tyto podklady, a 

také konzultace s firmou [6], byly pro studium konstrukce velmi hodnotným zdrojem 

v této oblasti a při řešení problémů spojených s elektrotechnikou. Během programování ve 

vývojovém prostředí LabVIEW se osvědčila tištěná forma knihy [8], publikace dostupná na 

internetu [9] a také konzultace s autorem skripta [9]. Hodnoty výbuchových parametrů, pro 

srovnání s daty naměřenými na VA 250 [7], jsem čerpal zejména z internetových zdrojů [10], 

[11], [12] a [13].  



 

 

Použité pojmy  

Vysvětlení pojmů podle ČSN EN 11 27-1 [13]. 

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

nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. 

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

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

celé nespálené směsi. 

• Rozsah výbušnosti – rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat 

výbuch. 

• Dolní mez výbušnosti LEL – dolní mez rozsahu výbušnosti. 

• Horní mez rozsahu výbušnosti UEL – horní mez rozsahu výbušnosti. 

• Stechiometrická koncentrace – vypočtená koncentrace v objemových procentech hořlavé 

látky se vzduchem, při kterém dojde k jejímu optimálnímu spálení.  

• 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 KG 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 



 

1 Základní poznatky o výbuchu

Tato kapitola je shrnutím z

k dispozici prostor, ve kterém se vyskytuje v

látka ve směsi s oxidačním prost

Hořlavou látkou může být hoř

prach nebo kombinace těchto látek nazývaná hybridní sm

1.1 Výbuchová křivka

Po iniciaci výbušné sm

množství tepla než je odvádě

tlaku. Časový průběh narůstání tlaku p
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Základní poznatky o výbuchu  

pitola je shrnutím z knihy [2]. Aby mohlo dojít k výbuchu, musí být 

dispozici prostor, ve kterém se vyskytuje v potřebné koncentraci jemně rozptýlená ho

ním prostředkem za přítomnosti dostatečně silného inicia

že být hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozví

chto látek nazývaná hybridní směsi.  

Výbuchová křivka 

Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce ho

a než je odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví zvýšením 

ůstání tlaku při výbuchu v závislosti na čase znázor

Obrázek 1 Výbuchová křivka 

výbuchu, musí být 

ebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá 

 silného iniciačního zdroje. 

lavé kapaliny, rozvířený hořlavý 

sledku exotermické reakce hoření vyvíjí větší 

st teploty projeví zvýšením 

ase znázorňuje Obrázek 1. 
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Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba 

indukční periody). Je to přípravná doba výbušné směsi k hoření. Od bodu B dochází 

k narůstání tlaku. V důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu C, kde 

je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu C do bodu D se rychlost narůstání 

výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních složek, až v bodě D je nulová. Od 

bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. 

Závislost tlaku na čase při výbuchu v uzavřeném objemu se nazývá výbuchová křivka. 

Na výbuchové křivce jsou nejdůležitější body:      

D je bod maxima křivky, tlak v tomto bodě se nazývá výbuchový tlak a značí se 

pvýb, 

C je inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. 

 Velikost nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 

 

=
∆

∆
= ( ) ý  

 Výraz ( ) ý  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o 

koncentraci cx v uzavřeném objemu velikosti V. 

1.2 Výbuchová charakteristika 

Tvar výbuchové křivky, a tím také hodnoty pvýb a ( / ) ý , se výrazně mění 

s koncentrací výbušné směsi, jak ukazuje Obrázek 2. 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 ( / ) . Optimální koncentrace je u plynů a par o málo vyšší než 

stechiometrická, u prachů je: 

= (2 ž 3) ∗  
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Obrázek 2 Výbuchové charakteristiky 

 

Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt se výbuchový tlak i rychlost 

narůstání výbuchového tlaku snižují až k mezím výbušnosti LEL a UEL. Dolní a horní meze 

výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není možné samostatné šíření 

výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti LEL představuje nedostatek hořlavé látky ve směsi 

s oxidačním prostředkem. Naopak horní mez výbušnosti UEL představuje nedostatek 

oxidačního prostředku ve směsi. (Proto UEL silně závisí na obsahu kyslíku ve vzduchu.) 
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1.3 Ovlivnění mezí výbušnosti 

Meze výbušnosti mají velký praktický význam, protože slouží zejména ke stanovení 

prostředí s nebezpečím výbuchu a tím upozornění na hrozící nebezpečí. Stanovení nebezpečí 

výbuchu dá teprve podnět k řešení otázek protivýbuchové ochrany. Skutečné pracovní 

podmínky se obvykle liší od laboratorních, a proto je důležité znát možné vlivy na meze 

výbušnosti a uvažovat tyto vlivy při posouzení nebezpečnosti. Meze výbušnosti ovlivňuje 

mnoho vlivů: 

• Velikost iniciační energie Ei – S rostoucí energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, 

přičemž se zejména horní mez posouvá k vyšším hodnotám. Meze výbušnosti se běžně 

stanovují při pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standardní iniciační energii, 

která je u plynů a par 10J a u prachů 10kJ. (U některých látek tyto standardní iniciační 

energie nestačí k iniciaci a proto je nutno použít energie vyšší.) 

• Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč – S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje 

horní mez výbušnosti. 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.  

• Vlhkost – Relativní vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jenom 

nepatrně. U prachů se s rostoucím obsahem vlhkosti zvyšuje dolní mez výbušnosti a 

při obsahu vody nad 20 hmot.% je již prach nevýbušný. 

• Obsah kyslíku – S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně 

posouvá k vyšším hodnotám (na horní mezi výbušnosti je nedostatek kyslíku). Spodní 

mez výbušnosti zvýšený obsah kyslíku neovlivní, protože kyslík má zhruba stejnou 

měrnou tepelnou kapacitu jako dusík. 

1.4 Ovlivnění průběhu výbuchu 

Průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry ovlivňuje: 

1.4.1 Velikost objemu a tvaru nádoby 

Nádoby jsou kubické a podlouhlé. Kubická nádoba má délku l menší nebo rovnou 

dvěma průměrům d : l ≤ 2d. S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Tuto závislost popisuje u kubických nádob tzv. kubický zákon: 
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( ) ∗ = . = ,   

(dp/dt)max maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s-1 nebo v bar.s-1, 

V  objem nádoby v m3 

KG, KSt  kubická konstanta pro plyny resp. pro prachy v MPa.s-1 nebo v bar.s-1. 

Platnost kubického zákona je u směsí a par hořlavých kapalin se vzduchem od objemu 

nádoby 5 litrů a u prachovzduchových směsí od 40 litrů. 

Maximální výbuchový tlak se s rostoucím objemem nemění. V kubických nádobách je 

dosahováno tlaků až 1 MPa u hořlavých plynů a par a až 1,3 MPa u hořlavých prachů. 

Rychlost šíření plamene může být až 500 m.s-1. 

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 a 

má rozměr MPa.m.s-1. Hodnoty pmax a KG jsou pro některé látky uvedené v Tabulka 1. 

Tabulka 1 Hodnoty pmax a KG (koule 5-l, Ei = 10J) 

Látka Pmax v MPa KG v MPa.m.s-1 
acetylen 10,6 141,5 
Butan 8,0 9,2 
Etan 7,8 10,6 
Éter 8,1 11,5 
Metanol 7,5 7,5 
Vodík 6,8 55,0 
Sirovodík 7,4 4,5 
toluen 7,8 9,4 

Kubická konstanta u prachovzduchových směsí se označuje KSt a podle ní se 

hořlavé prachy rozdělují do tří tříd – viz Tabulka 2. 

Tabulka 2 Rozdělení hořlavých prachů 

Třída KSt v MPa.m.s-1 
Příklady 

Prach pmax KSt 

St 1 0 – 20 
PVC 
PE 

8,5 
8,8 

9,8 
13,1 

St 2 20 – 30 
Celulóza 

Dřevo 
9,8 

10,5 
22,9 
23,8 

St 3 Nad 30 
Pigment 
Hliník 

10,7 
12,5 

34,4 
200,0 
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U podlouhlých nádob a u potrubí kubický zákon neplatí. S rostoucí délkou nádoby a 

potrubí se zvyšují maximální výbuchové parametry a projevuje se směrový účinek 

výbuchového tlaku. Rychlost šíření čela plamene se může zvýšit až na detonační rychlost 

2000 m.s-1 s radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 9 MPa. 

1.4.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Maximální výbuchové parametry se s počátečním tlakem rovnoměrně zvyšují. Je tomu 

tak proto, že se zvětšuje množství směsi o optimální koncentraci. Snížení tlaku naopak 

zmenšuje maximální výbuchové parametry. Proto se snížení tlaku používá jako určité 

preventivní opatření zmírňující následky výbuchu. 

U prachů se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje optimální koncentrace. Většímu 

množství kyslíku ve zkomprimované atmosféře je nutno pro dosažení optimální koncentrace 

přidat větší podíl prachu. 

1.4.3 Počáteční teplota 

Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání výbuchového 

tlaku. 

1.4.4 Iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. Nízkou iniciační energií se některé směsi nadají iniciovat. Při zkoušení 

vlastností směsí se jako standardní energie používá pro plyny a páry energie 10 J, pro prachy 

pak 10 000 J. U některých látek je však nutno tuto energii zvýšit (jinak by byly omylem 

považovány za nevýbušné). 

1.4.5 Turbulence směsi 

S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální výbuchové 

parametry, zejména maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Nárust parametrů je 

větší u plynů a par s nízkou hodnotou kubické konstanty v klidovém stavu. 

1.4.6 Vliv velikosti částic u prachu 

S rostoucí velikostí částic, tj. s klesající velikostí měrného povrchu, se maximální 

výbuchové parametry zmenšují. Při střední velikost částic větší než 0,4 mm nelze již většinu 

prachů standardní energií iniciovat. Stačí však přídavek 5 až 10 hmotnostních procent 
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jemných podílů prachu o stření velikosti zrna cca 0,04 mm a směs je opět výbušná. Přitom si 

je nutno uvědomit, že při manipulaci s prachem vznikají otěrem z větších částic částice menší. 
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2 Studium konstrukce zařízení 

2.1 Měřící soustava 

Měřící soustava se skládá z těchto částí: výbuchový autokláv VA 250, A/D převodník, 

ovládací panel + vysokonapěťový iniciační zdroj a PC.   

 

Ovládací panel

Autoklávu

Vysokonapěťový 

Iniciační zdroj

Pc na zpracování dat

Výbuchový autokláv

Převodník a 

elektronika 

 

Obrázek 3 Měřící soustava [1] 
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2.1.1 Výbuchový autokláv VA 250 

Výbuchový autokláv VA250 je kulová tlaková nádoba o objemu 250dm3 složená ze 

dvou hydraulicky ovládaných polokoulí. Nádoba je vybavena ventily pro úpravu složení a 

tlaku vnitřní atmosféry, pro vypouštění zplodin, pro odběr vzorků atmosféry a rozviřování 

vzorku a tlakovým snímačem pro měření výbuchového tlaku. V plášti je zabudován 

termočlánek pro orientační měření teploty pláště autoklávu. Uvnitř autoklávu jsou dvě 

elektrody, mezi které se upíná iniciační zdroj.  

 

 

 

Obrázek 4 VA 250 
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2.1.2 Ovládací panel autoklávu 

Výbuchový autokláv se ovládá pomocí ovládacího panelu zobrazeného na Obrázek 5

 

Obrázek 5 Ovládací panel VA – 250 – část 1 [1] 

Ovládací panel se skládá ze dvou částí. První část tvoří uživatelské rozhraní (ovládací 

prvky). Zde je popsána funkce jednotlivých ovládacích prvků: 

• ZÁMEK ZDVIHU – jištění ovládání tlačítek OTEVŘÍT a ZAVŘÍT, kterými se 

pomocí hydrauliky zvedá, resp. spouští horní polokoule výbuchové komory.  

• OTOP HORNÍ/DOLNÍ POLOKOULE – obě polokoule jsou vybaveny topnými 

tyčemi. 

• VÝVĚVA – spouštění vývěvy pro vytvoření podtlaku ve výbuchové komoře za 

účelem srovnání tlaku při rozvíření (odčerpá se takové množství tlaku, které se vpustí 

při rozvíření). 
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• TOPNÉ HNÍZDO 

• PLYN 1,2 – vpouštění plynů do výbuchové komory. 

• MÍCHADLO – míchá atmosféru uvnitř komory, což má za následek vytvoření 

stejných koncentrací v celém objemu. 

• VYROVNÁNÍ TLAKU – po provedené zkoušce je ve zkušebním zařízení přetlak a 

zařízení je blokováno proti otevření, dokud je tlak vyšší než 1050kPa. Pro zrychlení 

klesání tlaku je zde tento vypínač, aktivující elektromagnetický ventil, který otevře 

redukční ventil vypouštějící atmosféru z prostoru výbuchu. 

• NATLAKOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU – nastavení rozšiřovacího tlaku v zásobníku vzorku. 

• START ROZVÍŘENÍ – otevření rychlouzavíracího pneumatického ventilu a následné 

rozvíření vzorku 

• ROZVÍŘENÍ S INICIACÍ (A/N) – volíme, zda rozvíření proběhne s iniciací či ne 

• START INICIACE 

• INICIACE (MN,VN) – volba iniciačního napětí.  

MN – malé napětí cca desítky voltů, které odpálí mžikový elektrický 

  palník umístěný ve středu komory.  

VN – vysoké napětí cca tisíc voltů z vysokonapěťového iniciačního zdroje 

(Obrázek 6), který vytváří jiskrové výboje mezi elektrodami 

umístěnými ve spodní polokouli přístroje. 

 

Obrázek 6 Vysokonapěťový zdroj [1] 
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Obrázek 7  Ovládací panel VA – 250 – část 2 – čelní panel [1] 

Druhou částí ovládacího panelu je čelní panel, viz Obrázek 7, ve kterém jsou umístěny 

digitální informativní měřicí přístroje HT 60B a nastavovací prvky. V levé části jsou 4 

digitální teploměry s možností regulace teploty a to pro měření a nastavení teploty horní 

polokoule, dolní polokoule, topného hnízda, teploty v kouli. 

Stejný typ digitálního měřidla je použit pro měření absolutního (parciálního) tlaku 

v kouli umístěného uprostřed panelu, který při rozdílném tlaku blokuje otevření komory. 

V pravé části je digitální přístroj značky TECO, na kterém nastavujeme a měříme otáčky 

míchadla. Dva poslední přístroje v pravé spodní části panelu slouží k nastavení doby víření a 

zpoždění iniciace.  

2.1.3 A/D převodník 

A/D převodník slouží k převedení analogového výstupu z tlakových snímačů na 

digitální, které pak může PC dále zpracovat. 

2.1.4 Počítač 

Výstup z A/D převodníku je zpracováván počítačem PC (měřícím a vyhodnocovacím 

programem Kistler Grabber) připojeným přes RS232. 
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2.2 Blokové schéma propojení prvků ovládacího panelu a VA250 

V rámci studia konstrukce měřící soustavy VA250 bylo nutné, abych pochopil 

propojení ovládacích prvků, stykačů, relé a prvků ovládaných. Z ovládacích prvků mě 

zejména zajímala tlačítka „Start s rozvířením“, „Start iniciace“, prvky sloužící pro nastavení 

doby rozviřování a zpoždění iniciace. Z prvků ovládaných to byl rozviřovací ventil, spouštění 

iniciace a jejich návaznost.  

Náčrt blokového schématu propojení jsem získal od výrobce výbuchového autoklávu 

VA250, v.č. 37/2008, firmy Clasic CZ. Díky tomuto schématu jsem mohl pochopit celkové 

zapojení autoklávu. Jelikož na VŠB-TUO FBI žádné takovéto schéma zařízení není, 

přepracoval jsem jej do formálnější podoby a nyní je možné jeho využití v budoucnu. 

Blokové schéma je zobrazeno v příloze č. 1. 
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3 Dosavadní způsob měření a zpracování dat z VA 

250 

3.1 Pracovní postup stanovení výbuchových parametrů rozvířeného 

prachu [4] 

Do rozviřovače se umístí navážka vzorku (s přesností 2g). Podle tabulky rozviřovacích 

podmínek se nastaví tlak rozšiřovacího vzduchu, doba rozviřování a zpoždění iniciace. Mezi 

elektrody se upevní iniciace a zkontroluje se iniciační obvod ohmmetrem. Na počítači se 

nastaví doba vzorkování v programu Kistler Grabber. Autokláv se uzavře. 

Vývěvou se sníží tlak v autoklávu o 20 kPa, což odpovídá tlaku vzduchu, který se do 

autoklávu dostane při rozvíření (po rozvíření je v autoklávu atmosférický tlak). Doba 

rozviřování vzorku a doba zpoždění iniciace se nastavuje manuálně na čelním panelu, viz 

Obrázek 7. Rozviřovač se naplní tlakovým vzduchem (500 kPa). Tlačítkem „Měřit“ (Kistler 

Grabber) se spustí záznam tlaku a tlačítkem „Start s rozvířením“ se automaticky provede 

rozvíření vzorku, po nastavené době zapálení iniciačního zdroje a načtení měřených dat do 

počítače. 

Po zkoušce se vypustí povýbuchové zplodiny přes filtr do atmosféry. Autokláv se 

důkladně propláchne vzduchem, otevře se a vyčistí od zbytků vzorku. Zvláště kanálek ke 

snímači tlaku. 

Měří se od nejmenší koncentrace, při níž ještě dojde k výbuchu do koncentrace, při níž 

je zřetelně překročena maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

Iniciační zdroj je tvořen 4g nitrocelulózy (Ei = 34,5kJ) nebo 9g (3g) černého střelného 

prachu Vesuvit TN, který je v polyetylénovém sáčku. Zapalován je elektrickým mžikovým 

palníkem SO-anti. Energie iniciace je Ei = 34,5kJ, příp. 11,5kJ. 

3.2 Zpracování dat z VA250 

Z datového souboru, vygenerovaného programem Kistler Grabber, se exportují data do 

programu Microsoft Excel, kde se vytvoří výbuchová křivka a odečtou sledované hodnoty 

(maximální výbuchový tlak pmax , maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku ( /

) , pro příslušnou koncentraci. Výsledky se zapíší do tabulky a vykreslí do grafu. 
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4 LabVIEW – nástroj virtuální instrumentace 

 Programovací a vývojové prostředí LabVIEW (z anglického Laboratory Virtual 

Instruments Engineering Workbench) čili „laboratorní pracoviště virtuálních přístrojů“, je 

produktem americké firmy National Instruments. 

 Prostředí LabVIEW (někdy nazývané jako grafický jazyk), je vhodné nejen 

k programování systémů pro měření a analýzu signálů, řízení a vizualizaci technologických 

procesů různé složitosti, ale také k programování složitých systémů, jako je třeba robot. 

 Hlavním cílem virtuální instrumentace je nahradit dočasně nebo i trvale prostorově, 

finančně a mnohdy i časově náročné využití technických prostředků (hardware) řešením 

virtuálním (zdánlivým) za přispění programových prostředků (software) a zejména pak 

grafickými a vizuálními prostředky a zprostředkovat tak uživateli maximální názornost. Toto 

řešení umožňuje rychlé navrhování nových aplikací i provádění změn v konfiguraci, což je u 

realizace skutečnými nástroji za pomoci reálných součástek často velice nákladné nebo přímo 

nemožné. [9] 

 

 

Obrázek 8 Příklad zobrazení čelního panelu Virtuálního nástroje [9] 
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4.1 Srovnání nástrojů klasické a virtuální instrumentace [9] 

 Nástroje klasické instrumentace zastupují jednotlivé měřicí přístroje, u kterých je 

výrobcem jednoznačně dána funkce a uživatel může používat pouze tuto implementovanou 

funkci. Flexibilnost těchto přístrojů je tedy značně omezena. 

 Podstatou virtuálního přístroje je doplnění otevřené architektury personálního 

počítače tím, co mu chybí, aby mohl plnit úlohu měřicího přístroje. V oblasti hardwaru je to 

zásuvná multifunkční karta (zásuvná měřicí deska) vybavena konektorem pro zasunutí této 

karty do systémové desky personálního počítače. V oblasti softwaru je to vhodný program pro 

počítač, který realizuje všechny funkce měřicího přístroje a plní tak úlohu firmwaru měřicího 

přístroje. Nedílnou součástí aplikace představující virtuální přístroj je grafické rozhraní 

k uživateli - čelní panel virtuálního přístroje. Koncový uživatel na něm má k dispozici:   

• ovládací prvky pro nastavení parametrů přístroje  

• indikační prvky informující ho o výsledcích měření.  

 

 

Tabulka 3 Srovnání nástrojů klasické a virtuální instrumentace [9] 

Hledisko Tradiční přístroj Virtuální přístroj 
Funkce definuje výrobce Uživatel 

Orientace přístrojů a 
jejich použitelnost 

specifické podle funkcí, hlavně 
používané samostatně s 
omezenou propojitelností 

specifické podle aplikace, 
propojitelnost s návazností na 
počítačové sítě 

Klíčový komponent hardware software 
Náklady na výrobu vysoké nízké 

Architektura 
uzavřená, pevná množina 
funkcí 

otevřená, pružná funkčnost 
odrážející výkonnost 
výpočetní techniky 

Návaznost na 
technologický proces 

pomalá - doba obměny 5- 10 let rychlá - obnova 1 -2 roky 

Náklady na vývoj a 
údržbu 

vysoké nízké 
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5 Návrh a realizace metody měření a vyhodnocení 

výbuchových parametrů pomocí LabVIEW 

Jelikož nynější způsob vyhodnocování výbuchových parametrů je zdlouhavý, nabízí se 

automatizace využitím programu LabVIEW. Všechny aplikace jsem tvořil ve vývojovém 

prostředí LabVIEW 2010 – STUDENT EDITION, jehož licenci je možno zakoupit 

v Prodejně skript ES, Ostrava – Poruba.   

5.1 Měření výbuchových parametrů 

 Postup popsaný v bodě 3.1 (spouštění zápisu a iniciace dvěma tlačítky) má za následek 

nepřesnosti způsobené tím, že čas 0 při spuštění zápisu nemusí souhlasit s časem 0 stlačení 

tlačítka „Start s rozvířením“ (nikdy nezmáčkneme obě tlačítka ve stejný okamžik). Z tohoto 

vychází možná nepřesnost v hodnotách vztahujících se na časový okamžik iniciace jako je 

indukční doba od zapálení iniciačního zdroje po první zřetelný nárůst tlaku τi,výb a čas od 

zapálení iniciace do dosažení maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku τr,výb. Toto je 

možno ošetřit za pomoci propojení experimentální USB karty K8055, která ovládá relé 

vybavující tlačítka START ROZVÍŘENÍ, INICIACE) s programem Kistler Grabber 

v prostředí LabVIEW. 

5.1.1 Experimentální USB karta K8055 

Experimentální karta USB K8055 (Obrázek 9) umožňuje experimentovat, řídit malé 

aplikace a modelované úlohy, měřit i regulovat a připojuje se k počítači přes rozhraní USB. Je 

to základní prvek, který je schopen komunikovat s vývojovým prostředím LabVIEW. 

 

Obrázek 9 USB karta K8055 
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Obrázek 10 Blokové schéma USB karty K8055 [4] 

Karta je tvořena těmito základními částmi (blokové schéma na Obrázek 10) : 

• jádrem je mikrokontrolér PIC16C745 (P), 

• adresaci karty lze volit prostřednictvím vstupního bloku A v rozsahu 0 až 3, 

• 5 číslicových vstupů I1 až I5, pro rychlé odzkoušení jsou k vstupům připojena 

testovací tlačítka SWi, 

• 2 programové čítače připojené na vstupy I1 I2 s možností nastavením času 

protizákmitové ochrany k zamezení nesprávného přečtení změny stavu 

mechanického kontaktu 

• 8 číslicových výstupů O1 až O8 tvořených tranzistory s otevřeným 

kolektorem (napětí max. 50 V a proud max. 100 mA), stav každého 

z těchto výstupů je indikován LED (LD1 až LD8), 

• 2 analogové vstupy A1 a A2 (blok označený B) s osmibitovým převodníkem, u 

kterých je možno volit zesílení vstupního signálu, na analogové vstupy je 

povoleno přivést napětí max. 5 V. 

• 2 analogové výstupy PWM1 a PWM2, resp DAC1 a DAC2, s osmibitovým 

převodníkem. Ná výstupech PWMi (blok označený C) je generován šířkově 

modulovaný signál (PWM) v rozsahu 0 až 100%, na výstupech DACi (blok D) 

je pomocí operačního zesilovače s integračním členem generováno 

stejnosměrné napětí v rozsahu 0 až 5 V. Výstupy PWMi je možno zatížit 

maximálně 40 V a proudem do 100 mA. Stav analogových výstupů je 

indikován dvěma LED. Doba konverze je 20ms/příkaz. 



 

• Napájení je zaji

přibližně 70 mA.

Abychom realizovali propojení aplikace v

použijeme číslicové výstupy ozna

spínající požadované prvky.  

5.2 Optimalizace okamžiku iniciace

Dosavadně se doby rozvi

přístroji na čelním panelu, viz 

nastavování při zjišťování optimální doby iniciace prachovzduchové sm

vytvořit jednodušší a názornější nastavování

Nastavování doby rozvi

nastavovacími prvky viz Obrázek 

Obrázek 

 Dobu rozviřování lze nastavit prvky

zapsáním hodnoty do prvku 3

doba zpoždění iniciace (2,4,6). 

Máme zde dvě možnosti nastavení 
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Napájení je zajištěno z počítače prostřednictvím USB a proudový odb

 70 mA. 

Abychom realizovali propojení aplikace v LabVIEW s ovládacím panelem VA250 

íslicové výstupy označené 01 až 08 napojené na ovládací cívky

Optimalizace okamžiku iniciace rozvířeného prachu

 se doby rozviřování a zpoždění iniciace nastavovaly mechanickými 

elním panelu, viz Obrázek 7 vpravo dole. Vzhledem k

ování optimální doby iniciace prachovzduchové sm

ější nastavování těchto hodnot.  

stavování doby rozviřování a zpoždění iniciace jsem v LabVIEW vy

Obrázek 11 

Obrázek 11 Nastavení doby rozviřování a zpoždění iniciace 

ování lze nastavit prvky vlevo a to buď otočným 

3. Uplynulý čas rozviřování zobrazuje prvek 

,6).  

 možnosti nastavení časů: 

ednictvím USB a proudový odběr činí 

ovládacím panelem VA250 

napojené na ovládací cívky pomocných relé 

rozvířeného prachu 

ní iniciace nastavovaly mechanickými 

k nutnosti častého 

ování optimální doby iniciace prachovzduchové směsi, je zapotřebí 

LabVIEW vyřešil dvěma 

 

ným prvkem (1) nebo 

ování zobrazuje prvek 5. Stejně se nastaví 
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• Prvek 7 je v pozici „Stejný čas“ - Tlačítkem „Start s rozviřováním“ se aktivuje 

výstup karty 01, otevře se rozviřovací ventil a začne se počítat nastavená doba 

rozviřování (troz), po jejíž uplynutí se rozviřovací ventil uzavře, následně se 

aktivuje výstup karty 02 a proběhne iniciace směsi ve VA250.      

• Prvek 7 je v pozici „Rozdílný čas“ - Tlačítkem „Start s rozviřováním“ se aktivuje 

výstup karty 01, otevře se rozviřovací ventil a začne se počítat nastavená doba 

rozviřování (troz). Po uplynutí troz se deaktivuje výstup karty 01 (ukončí se 

rozviřování) a zároveň se spustí doba zpoždění iniciace (tzpoz). Po uplynutí doby 

tzpoz proběhne iniciace (aktivace výstupu 02) směsi ve VA250. 

Kontrolky „rozvirovani“ a „iniciace“ zobrazují stav výstupů z karty. Pokud svítí 

kontrolka „rozvirovani“, právě probíhá rozviřování, pokud blikne kontrolka „iniciace“, 

proběhla iniciace. 

V případě stisknutí „Start s rozviřováním“ a nastavené nulové doby rozviřování se 

zobrazí hlášení viz Obrázek 12. 

 

Obrázek 12 Chybové hlášení 1 

5.3 Vyhodnocování výbuchových parametrů 

Vytvoření aplikace (Virtual Instrument, dále jen VI) v programovém prostředí 

LabVIEW nám urychlí a zjednoduší zpracování dat, které nasnímá program Kistler Grabber. 

VI automaticky načte data, vykreslí výbuchovou křivku, zobrazí všechny potřebné hodnoty – 

maximální výbuchový tlak, čas maximálního výbuchového tlaku, maximální hodnota 

rychlosti narůstání tlaku, čas hodnoty maximální rychlosti narůstání tlaku tr,výb, úhel α tečny 

v bodě ( / ) ý  , ∆p, ∆t.   

5.3.1 Popis ovládání aplikace 

Ovládání aplikace vytvořené v LabVIEW (Obrázek 15) je velice jednoduché a 

intuitivní. Funkce prvků 1 až 7 jsem popsal v kapitole 5.2. Poloha přepínače 8 rozhoduje o 

tom, zda bude měření probíhat s rozviřováním nebo ne. Na Obrázek 13 je přepínač v poloze 



 

ANO. V tomto stavu je možno provád

tlačítkem „START S ROZVIŘOVÁNÍM

Na Obrázek 14 je přepína

tlačítkem „START INICIACE“.

 Tlačítkem 9 se program vypíná. Prvky 10 zobrazují vybrané vypo

• Pvýb – maximální výbuchový tlak

• t(max) – okamžik nejvyššího tlaku

• (dp/dt)max – největší hodnota rychlosti nar

• t(r,výb) – okamžik nejvyšší hodnoty rychlosti nar

• Kst / Kg – kubická konstanta pro prachy / plyny 
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tomto stavu je možno provádět zkoušky s použitím rozviřování. Spušt

ŘOVÁNÍM“. 

Obrázek 13 Rozviřování ANO 

je přepínač v 8 v poloze NE a je možná pouze samotná iniciace 

“. 

Obrázek 14 Rozvíření NE 

ítkem 9 se program vypíná. Prvky 10 zobrazují vybrané vypočtené data: 

maximální výbuchový tlak 

okamžik nejvyššího tlaku 

tší hodnota rychlosti narůstání výbuchového tlaku

okamžik nejvyšší hodnoty rychlosti narůstání vůbuchového tlaku

kubická konstanta pro prachy / plyny  

Spuštění se provede 

 

žná pouze samotná iniciace 

 

čtené data:  

stání výbuchového tlaku 

buchového tlaku 
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Obrázek 15 Čelní panel aplikace 
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Po zahájení měření snímá program Kistler Grabber časový průběh tlaku a ukládá jej do 

datového souboru. Tento soubor se automaticky načte a na grafickém zobrazovači 11 se 

vykreslí výbuchová křivka. Pod ikonami 11a, b, c se nachází funkce pro uchopení křivky, 

lupa a posun.  

V případě potřeby zobrazení kurzoru 11d zaškrtneme pole 12 „Zobrazit kurzor“. 

Zároveň se zobrazí i zobrazovač 12b „Pozice kurzoru“. V menu „Nastavení pozice kurzoru“ 

lze najít tyto možnosti:   

„manuální“ – pozici kurzoru nastavuji jeho uchopením a pohybem,  

„(dp/dt)max“ – kurzor se nastaví do bodu největšího nárustu tlaku,  

„Pmax“ – kurzor se nastaví do bodu maximálního výbuchového tlaku. 

Zobrazení kurzoru v určitých bodech slouží k možnosti umístění popisky tohoto bodu. 

Konkrétně se zde jená o Pmax a (dp/dt)max. 

Zaškrtávací pole 13 „Vykresli tečnu“ v případě potřeby vykreslí tečnu v bodě 

největšího nárustu tlaku. 

 Pomocí položek 13 „Nastavit X“ a 14 „Nastavit Y“ můžeme libovolně nastavovat osu 

x a osu y. 

 Po provedení zkoušky a nastavení vzhledu výbuchové křivky je potřeba data uložit. 

Pro zjednodušení ukládání dat jsou zde prvky 16 a 17. Do prvku 16 „Název ukládaného 

souboru“ zadáme požadovaný název a následně tlačítkem 17 „Ulož data“ data uložíme. 

V předdefinovaném adresáři se vytvoří složka „název souboru_DD_MM_RRRR“, do níž se 

uloží tři soubory: datový soubor programu Kiestler grabber (obrázek 16), soubor .xls (obrázek 

17) a výbuchová křivka ve formátu .bmp (obrázek 19) kde jsou zapsány všechny potřebné 

hodnoty (čas měření, Pmax , (dp/dt)max, tPvýb, t(dp/dt)max, Kst / KG a hodnoty z datového souboru 

programu Kistler grabber. 
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Obrázek 18 Výbuchová křivka 

 

Obrázek 17 Datový soubor Obrázek 16 Excel 
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6 Porovnání výsledků u vybraných výbušných směsí 

s výsledky zahraničních laboratoří 

Vstupní data pro srovnání jsem čerpal z literatury [7]. Jedná se o hodnoty maximálních 

výbuchových tlaků a maximální rychlosti narůstání výbuchového tlaku, jež byly naměřeny na 

VA 250. 

 Při sběru dat pro porovnání vybraných výbušných směsí s výsledky zahraničních 

laboratoří jsem se setkal se dvěma problémy. Prvním byl fakt, že žádná z oslovených firem či 

laboratoří mi neposkytla své výsledky, pouze mě odkázala na zdroje [10], [11], [12] či [13], 

což jsou buďto veřejně přístupné databáze nebo publikace, kde se vyskytuje jedna či dvě 

tabulky s daty. Druhý problém byl ve formě testovaného vzorku. Zejména o rozdělení zrn 

vzorku.  

Porovnával jsem hodnoty vzorků se zrnitostí od 0,063mm (hnědé uhlí) s hodnotami o 

různé zrnitosti, která je uvedena v mikrometrech pod danou hodnotou maximálního 

výbuchového tlaku. Pokud zrnitost není uvedena, je rovna 0,063mm. Také způsob provádění 

zkoušky jsem zohlednil a vybíral data, která byla shodně měřena v komoře o objemu 1m3. 

 

Tabulka 4 Porovnání výsledků výbušných směsí s výsledky zahraničních laboratoří 

V
zo

re
k 

 
Pmax 

 [Mpa] 

(dp/dt)max 

[Mpa/s] 

Zdroj [7] [9] [10] [12] [7] [9] [10] [12] 

Moučkový 
cukr 

0,272 
0,82 
(34) 

0,85 
(30) 

0,95 1,47 9 13,8 13,8 

Hnědé uhlí 0,455 
0,87 
(66) 

1 
(32) 

0,91 
(41) 

3,44 12,3 15,1 12,3 

Krmné droždí 0,541 
0,6 

(115) 
  6,87 6,5   

Kostní 
moučka 

0,223 
0,7 
(58) 

  0,67 4,9   

Pšeničná 
mouka 

0,339 
0,69 
(63) 

1,05 
(29) 

0,83 
(57) 

2,24 7,7 20,5 8,7 

 

V tabulce 4 vidíme, že naměřené hodnoty jsou u některých výbušných směsí 

odlišné. Je to způsobeno tím, že vzorky použité na naše měření měly větší zrnitost (kromě 

hnědého uhlí) a tím pádem jejich maximální výbuchový tlak a rychlost narůstání 

výbuchového tlaku jsou nižší. Prach hnědého uhlí měl velikost zrn do 0,063mm i přesto 
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byl při měření výbuchový tlak poloviční oproti zahraničním výsledkům např. 0,87MPa při 

zrnitosti 0,066mm. Může to být způsobeno jiným druhem uhlí či vlhkostí vzorku. 

Pro přesnější srovnávání výsledků je nutno mít data s testování vzorků s danou 

zrnitostí, což vyžaduje další měření.   
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7 Závěr 

 Cílem mé práce bylo zdokonalení a upřesnění měření na VA 250. V první části jsem 

řešil nastavování časů rozviřování a zpoždění iniciace pomocí PC (programové prostředí 

LabVIEW) čímž se vyřešila optimalizace okamžiku iniciace rozvířeného prachu. Jednalo se o 

nahrazení mechanicky nastavitelných časových relé dvěma ovládacími prvky (virtuální 

nástroj) v aplikaci vytvořené pomocí programového prostředí LabVIEW. Tyto prvky lze 

nastavit přesně na požadovanou hodnotu oproti mechanickým, u kterých mohou vznikat 

nepřesnosti v nastavení např. pouhým jiným úhlem pohledu na stupnici. Aplikaci v PC jsem s 

autoklávem propojil pomocí experimentální karty, na níž jsou napojené pomocné relé 

ovládající rozviřovací ventil a také spouštění iniciace nízkým napětím. Při testování 

funkčnosti zapojení ovládacích relé došlo k chybě v zapojení a následnému propálení 

pojistky, kterou jsem objevil až po obdržení detailního schématu zapojení od výrobce 

autoklávu, firmy CLASIC CZ. Nahrazování mechanických prvků, zejména těch drahých, 

virtuálními nástroji ušetří velké množství prostředků a mnohdy i ulehčí realizaci zadaného 

úkolu či potřebné funkce. 

 Dále jsem navrhl metodiku (aplikaci v LabVIEW) zdokonalující a urychlující 

vyhodnocování výbuchových parametrů. Nyní již odpadá kopírování dat po každém měření 

do programu Microsoft Excel a pracné vypisování vzorců pro výpočet. Aplikace automaticky 

zobrazí výbuchovou křivku a vypočte požadované hodnoty. Závislost tlaku na čase lze 

libovolně upravovat, umisťovat popisky či libovolně měnit rozsahy os. Všechny 

vyprodukované data lze poté jednoduše uložit pod zvoleným jménem. Tímto se měření na 

VA250 stane dynamičtější a také jednodušší. 

  Při tvorbě posledního bodu mé diplomové práce - porovnání výsledků u vybraných 

výbušných směsí s výsledky zahraničních laboratoří - jsem se setkal s problémem poskytnutí 

jakýchkoli dat, které mají laboratoře či instituce k dispozici. K mému překvapení odepsalo cca 

80% dotazovaných a alespoň mi poskytli odkazy na možné zdroje, z kterých jsem čerpal. 
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