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Anotace 

NOVÁK, R. Maximální výbuchové parametry rozvířeného prachu- ověření funkčnosti 

metodiky, diplomová práce, VŠB-TU, Ostrava 2011 

 

 Diplomová práce se zabývá ověřením funkčnosti metodiky stanovení 

maximálních výbuchových parametrů rozvířeného prachu na výbuchovém autoklávu 

VA-250 a ověření jeho funkčnosti. Práce nejprve nastiňuje základní poznatky 

o výbuchu a vlivech, které ovlivňují výbuchové parametry. V další části popisuje 

výbuchový autokláv a stanovení metodiky měření na tomto zařízení. Práce také 

prezentuje výsledky měření maximálních výbuchových parametrů u vybraných druhů 

prachu a jejich porovnání s jinými autory. 

 

Klíčová slova: výbuch, metodika měření, rozvířený prach, výbuchový autokláv, 

výbuchové parametry. 

 

Anotation 

NOVÁK, R. Maximum explosion parameters of dust clouds- verification 

of functionality of the metodology, the Thesis, Ostrava 2011. 

 

 The thesis focuses on the functional verification of the methodology of 

measurement of the maximum explosion parameters of dust clouds on the VA – 250 

explosion autoclave and also on the verification of functionality of the apparatus itself. 

The thesis outlines basic knowledge of explosion and the factors that influence 

explosion parameters. In the second part it describes the VA – 250 apparatus and the 

methodology of measurement on the device. It also presents the laboratory tests of 

selected samples of dust and the comparison of the results to other author’s work. 

 

Key words: explosion, the methodology of measurement, stired dust, explosion 

autoclave, detonation parameters. 
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1. Úvod 

 

V dnešním průmyslu se můţeme setkat s velkým počtem hořlavých prachů, 

které mohou být zdrojem výbuchu. Výbuch je v průmyslu neţádoucí jev, který 

se projevuje prudkým uvolněním energie ve formě tepla a tlaku za velmi krátkou dobu. 

Působením tlaku ve formě tlakové vlny můţe dojít k zranění lidí nebo dokonce 

ke ztrátám na lidských ţivotech. Mimo jiné jsou výbuchem ohroţeny i stavební 

konstrukce a technologie, ve kterých se mohou nacházet např. nebezpečné látky, které 

mohou způsobit další mimořádnou událost. 

 Díky vývoji velkého mnoţství nových materiálů je nutné zjišťovat jejich 

výbuchové charakteristiky z důvodu jejich bezpečného pouţívání v průmyslových 

odvětvích. K zjišťování technicko-bezpečnostních parametrů u hořlavých prachů slouţí 

výbuchové autoklávy o různých objemech. V dnešní době se můţeme setkat s autoklávy 

o objemu 1 m
3
 nebo s běţnějším dvacetilitrovým autoklávem. Důvod sniţování objemu 

zkušebních zařízení je zcela zjevný a to především snaha ušetřit náklady. U menších 

objemů klesá velikost naváţky a navíc hodnoty maximálního výbuchového tlaku jsou 

nezávislé na objemu. Hodnoty maximálního nárůstu výbuchového tlaku se dají snadno 

přepočítat pomocí kubického zákona. 

 Pro účely stanovení výbuchových parametrů u plynů, par hořlavých kapalin, 

prachů a jejich kombinaci byl pro Fakultu bezpečnostního inţenýrství zhotoven 

výbuchový autokláv o objemu 250 litrů, neboli VA-250. Zařízení bylo dodáno v druhé 

polovině roku 2009. 

 V diplomové práci bude navrţena metodika měření maximálních výbuchových 

parametrů na VA-250 a zhodnocena její funkčnost s porovnáním metodiky uvedené 

v normě pro určování výbuchových parametrů rozvířeného prachu. Pomocí 

experimentálních měření bude ověřena funkčnost zařízení. Z důvodu zjištění správnosti 

výsledků budou porovnány s měřeními od jiných autorů. V případě zjištění 

nesrovnalostí nebo velkých rozdílů naměřených hodnot, budou hledány důvody, 

proč k těmto rozdílům došlo a navrhnuta případná opatření.   
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2. Rešerše literatury 

 

DAMEC, J.: Protivýbuchová prevence. 1. vydání, Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-

86111-21-0. 

 Kniha prezentuje základní poznatky o výbuchu, ovlivnění mezí výbušnosti, 

ovlivnění průběhu výbuchu. Druhá kapitola se zabývá splněním látkových předpokladů 

výbuchu a moţností výskytu výbušné směsi. Důleţitou částí jsou druhy iniciačních 

zdrojů, které jsou základním faktorem vzniku výbuchu. Obsahem publikace jsou 

i způsoby protivýbuchové ochrany nebo moţnosti odlehčení výbuchu. 

 

KALOUSEK, J.: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vydání, Ostrava: 

SPBI, 1999. ISBN 80-86111-34-2. 

 V knize jsou rozebrány z fyzikálně-chemického hlediska pochody, jako je: 

hoření, výbušné přeměny, hašení, rychlost fyzikálních a chemických procesů 

a podmínky jejich podpory nebo potlačení, tepelný efekt, sloţení produktů hoření, 

vypařování kapalin, vznik plynných, kapalných nebo prašných soustav, účinnost 

a moţnosti inertizace, přechod explozivního hoření v explozi. 

  

BARTLOVÁ I., DAMEC J.: Prevence technologických zařízení. 1. vydání. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2002. 243 s. ISBN: 80-86634-10-8 

Publikace je rozdělena do tří částí. V první části je zdůrazněn význam prevence 

závaţných havárií. V druhé části autoři popisují nebezpečí výbuchů, vytváření 

nebezpečných koncentrací, moţnosti iniciace a druhy protivýbuchové ochrany. V třetí 

části jsou uvedeny příklady technologických procesů.  

 

BUSENIUS, S.  Protipožární a protivýbuchová ochrana průmyslu. Překl. Jaroslav 

Damec. 1. vyd. Praha. Svaz poţární ochrany ČSSR. 1985. 

 Publikace je rozdělena do několika částí, ve kterých jsou rozebrány technicko-

bezpečnostní parametry, zápalné zdroje ve výrobním procesu a opatření protipoţární a 

protivýbuchové ochrany, nebezpečí poţárů a výbuchů v technologických procesech, 

ochrana výrobních prostor a zařízení před poţárem a výbuchem, ochrana průmyslových 

zařízení pomocí automatických hasicích zařízení. 
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3. Úvod do problematiky  

3.1.  Vysvětlení základních použitých pojmů 

 

Výbuch- je velmi rychle probíhající náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující 

se vzrůstem tlaku, teploty nebo obou těchto veličin zároveň.[1] 

             - fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, prudkému uvolnění energie 

a lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. [7] 

Deflagrace – výbuch šířící se podzvukovou rychlostí.[3] 

Detonace – výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou.[3] 

Rozsah výbušnosti– rozsah koncentrace hořlavé látky a oxidačního prostředku 

(nejčastěji vzdušný kyslík), při kterém můţe nastat výbuch.[1] 

Meze výbušnosti – meze rozsahu výbušnosti.[1] 

Dolní koncentrační mez výbušnosti– LEL (lower explosion limit). Nejniţší 

koncentrace hořlavé látky vyjádřená v obj. % nebo g/m
3
 ve směsi s oxidačním 

prostředkem (nejčastěji vzduch), při které ještě můţe nastat výbuch. [2] 

Horní koncentrační mez výbušnosti– UEL (upper explosion limit). Nejvyšší 

koncentrace hořlavé látky vyjádřená v obj. % nebo g/m
3
 ve směsi s oxidačním 

prostředkem (nejčastěji vzduch), při které je směs ještě výbušná. [1] 

Dolní teplotní mez výbušnosti (dolní bod výbušnosti)– LEP (lower explosion point). 

Nejniţší teplota hořlavé kapaliny, při které se vytvoří takové mnoţství par hořlavé 

kapaliny ve směsi s oxidačním prostředkem, při které je moţný výbuch. Koncentrace 

nasycených par ve vzduchu je rovna dolní mezi výbušnosti. [2] 

Horní teplotní mez výbušnosti (horní bod výbušnosti)– UEP (upper explosion point). 

Nejvyšší teplota, při které hořlavá kapalina vytvoří takové mnoţství par, ţe jejich směs 

se vzduchem je po iniciaci výbušná. Teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace 

nasycených par ve vzduchu rovna horní mezi výbušnosti. [2] 

Výbušná atmosféra (explosive atmosphere)– 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. [1] 

Prostředí s nebezpečím výbuchu (potentially explosive atmosphere)– atmosféra, 

která můţe být na základě místních provozních podmínek výbušná. [1] 
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Mezní koncentrace kyslíku– LOC (limiting oxygen concentration). Nejvyšší 

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

dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu. [2] 

Minimální iniciační energie– MIE (minimum ignition energy). Nejniţší nahromaděná 

elektrická energie kondenzátoru, která je při vybití právě schopna vyvolat iniciaci 

nejsnadněji zápalné atmosféry při stanovených zkušebních podmínkách. [2] 

Teplota vznícení– nejniţší teplota horkého povrchu, která je za daných podmínek 

zkoušky schopna iniciace směsi plynů nebo par hořlavé kapaliny se vzduchem. 

Teplota vzplanutí – Nejniţší teplota, při které se vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny 

takové mnoţství par, ţe jejich směs po přiblíţení plamene vzplane a ihned uhasne. 

Výbuchové parametry– ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy. [1] 

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

atmosféry o dané koncentraci. [1] 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/d)výb– brizance. Směrnice tečny 

v inflexním bodě výbuchové křivky (závislost tlaku na čase při dané koncentraci 

v uzavřené nádobě). [13] 

Maximální výbuchové parametry– maximální výbuchový tlak pmax. Maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/d)max a kubická konstanta Kg resp. Ks jsou 

měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi. [13] 

Maximální výbuchový tlak pmax (maximum explosion pressure) – maximální tlak 

vznikající při výbuchu v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry 

za stanovených podmínek zkoušky (při optimální koncentraci). [1] 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/d)max (maximum rate of 

explosion pressure rise)– 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] 

Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu (minimum ignition 

temperature of a dust cloud)– nejniţší teplota horkého povrchu, při které dojede ke 

vznícení nejsnadněji zápalné směsi prachu se vzduchem  při stanovených zkušebních 

podmínkách. [1] 
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4. Výbuch 

 

Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi 

prudkému uvolnění energie ve velmi krátkém čase. Jedná se o velmi rychle probíhající 

exotermickou reakci hořlavé látky s oxidačním prostředkem. Dochází k výraznému, 

lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. Změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna, která 

můţe způsobit destrukci stavebních konstrukcí, technologií nebo jejich narušení. 

Výbuch je tedy neţádoucí jev, při kterém můţe dojít k finančním ztrátám, ale v první 

řadě často ke ztrátám na lidských ţivotech. 

 Aby mohlo dojít k výbuchu, musí být splněny tři podmínky. K výbuchu musí být 

prostor, ve kterém se nachází hořlavá látka s oxidačním prostředkem v mezích výbušné 

koncentrace a dostatečně silný iniciační zdroj. 

V současném průmyslu se vyskytuje a pouţívá velké mnoţství nebezpečných 

látek ve formě prachu, které mohou být příčinou poţáru a výbuchu. V technologických 

procesech se můţeme setkat s nebezpečím prachovzduchových směsí při skladování, 

zpracování či transportu průmyslových prachů. Znalosti průběhů poţárů a výbuchu nám 

pomáhají k tomu, abychom byli schopni vyloučit nebezpečí jejich vzniku, nebo 

minimalizovat jejich následky a dopady. 

 

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch: 

 

 Fyzikální výbuch- 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 (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve 

s plyny, uzavřené nádrţe a nádoby s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí 

produktovodů). [7] 

 

 Chemický výbuch- 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 (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve 

s plyny, uzavřené nádrţe a nádoby s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí 

produktovodů). [7] 
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 Jaderný výbuch- vzniká jako důsledek nukleárního výbuchu (nekontrolovatelné 

štěpení jádra těţkých atomových jader), nebo termonukleární reakce (slučování 

jader lehkých prvků za vzniku jader těţkých).  

 

4.1.  Hoření a výbuch prašných směsí  

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti prašných směsí určují stupeň disperzity, 

elektrický náboj, schopnost adsorpce, chemické sloţení. Mez výbušnosti je důleţitou 

veličinou z hlediska poţární a protivýbuchové prevence. Termochemické 

charakteristiky se určují stejně jako u výbušnin a hořlavin. Mechanismus šíření hoření 

a plamene je obdobný jako u plynných směsí. Kromě faktorů, vystupujících v plynných 

směsích, závisí rychlost hoření ještě na stupni disperzity a schopnosti uvolňování 

plynných produktů při hoření. Prašné směsi jsou velmi nebezpečné, výbušné jsou 

v tomto stavu i látky jinak neškodné: vosk, korek, cukr, umělé hmoty, práškovité kovy. 

Průmyslové operace, při kterých vznikají prašné směsi jsou: praţení, sušení, mletí, 

drcení, prosévání, odsávání atd. [3]  

Výbuch má různý charakter: od poměrně pomalého průběhu několika metrů za 

sekundu aţ k vysokým rychlostem několika tisíc metrů za sekundu- detonaci. 

Mechanizmus šíření výbuchu je odlišný. Plamen se šíří v dosud nezreagovaném 

prostředí poměrně malými transportními jevy (vedení tepla, difůze), při detonaci 

přistupují ke kinetice reakce ještě termodynamické a hydrodynamické podmínky, které 

nabývají převahy nad kinetikou vlastní chemické reakce. [3] 

 

Druhy výbušných přeměn 

Jednou z podmínek výbušné přeměny je její rychlost, nezávisí pouze na rychlosti 

vlastní chemické reakce, nýbrţ na řadě jiných faktorů, jako je druh iniciace 

a fyzikálních podmínkách výbušniny i okolí. Charakteristikou výbušné přeměny 

je lineární rychlost, kterou se výbušná přeměna šíří vrstvou výbušniny. [3] 
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Podle lineární rychlosti výbušné přeměny a tlakových změn rozdělujeme výbušné 

přeměny do tří skupin: 

1) Explozivní hoření (deflagrace) 

2) Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

3) Detonace (výbuch prvního řádu) 

 

Explozivní hoření se vyznačuje rychlostmi hoření od mm.s
-1

 aţ do desítek mm.s
-1

 

a nízkými tlaky (od nepatrného přetlaku aţ do několika MPa). Vzhledem k rychlosti 

hoření dochází k tomu, ţe tlaková vlna předbíhá reakční pásmo. [18] 

 

Vlastní výbuch tvoří přechod mezi explozivním hořením a detonací. Lineární rychlost 

roste s tlakem. Nestačí-li zplodiny reakce unikat z reakční zóny, dochází ke zvýšení 

tlaku a narůstání lineární rychlosti. Tím můţe přejít vlastní výbuch v detonaci. Je-li však 

vlastní výbuch vyvolán např. detonační vlnou jiné výbušniny za podmínek, kdy 

je zajištěn odvod zplodin z reakční zóny, můţe výbuch přejít zpět v explozivní hoření. 

Rychlost vlastního výbuchu je řádově 10
5
 [m.s

-1
]. [3] 

 

Rozlišujeme tzv. primární a sekundární výbuch. Primární výbuch je prvotní 

výbuch, při němţ je koncentrace hořlavého prachu v mezích výbušnosti, tj. vyšší 

neţ dolní mez výbušnosti a niţší neţ horní mez výbušnosti. Sekundární výbuch 

je následný výbuch, nebo i více následných výbuchů, které vznikly explozí výbušné 

atmosféry, vytvořené rozvířením usazeného prachu vlivem tlakové vlny primárního 

výbuchu. [6] 

 

Detonace je nejrychlejší druh výbušné přeměny. Narůstání tlaku v reakční zóně 

je dosaţeno maximální rychlostí, kterou se danou výbušninou výbušná přeměna šíří. 

Detonační rychlost je stálá, závisí hlavně na druhu pouţité výbušniny a jen málo 

na podmínkách výbuchu. V místě detonace vzniká velkou rychlostí mnoţství plynných 

zplodin a detonační skok, tzv. detonační vlna. [3] 

 

 

 

 

 



8 

 

4.2.  Výbuchová charakteristika 

 

Na rozdíl od plynů a kapalin, u nichţ je moţné většinu poţárně-technických 

charakteristik zjistit v bezpečnostních listech, případně v jiných zdrojích, je situace 

v oblasti hořlavých prachů odlišná. K mnohým z nich jsou bezpečnostní informace 

rovněţ dohledatelné v odborné literatuře, avšak tyto hodnoty mají spíš informativní 

charakter. U hořlavých prachů závisí bezpečnostní parametry vţdy na konkrétních 

technologiích a manipulaci s nimi. 

 

S koncentrací výbušné směsi se výrazně liší základní výbuchové parametry. 

Tyto parametry se nazývají výbuchový tlak pvýb  a rychlost narůstání výbuchového 

tlaku (dp/dt)výb. Nejvyšších hodnot lze dosáhnout při optimální koncentraci. Tyto 

hodnoty se nazývají maximální výbuchový tlak pmax a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku (dp/dt)max. [1] 

 Optimální koncentrace je u plynů a par o něco málo vyšší neţ stechiometrická, 

u prachů je: 

                                           stechopt cažc  )32(
           (1) 

 

 Se zvyšováním nebo sniţováním koncentrace od copt se výbuchový tlak 

i rychlost narůstání výbuchového tlaku sniţují aţ k mezím výbušnosti LEL (na obr. 1 

a 2 jako cmin) a UEL (na obr. 1 a 2 jako cmax). Mimo rozsah výbušnosti (vymezen 

hranicemi cmin a cmax) není moţné, aby došlo k výbuchu. [9] 

 

 

Obrázek 1- Charakteristika výbuchového tlaku směsi hořlavého prachu se vzduchem [1] 
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Obrázek 2- Charakteristika rychlosti nárůstu výbuchového tlaku směsi hořlavého prachu se vzduchem [1] 

 

4.3. Výbuchová křivka 

Podle [1] nám výbuchová křivka znázorňuje narůstání tlaku při výbuchu 

v závislosti na čase. Po iniciování výbušné směsi dochází k vývinu většího mnoţství 

tepla, neţ je odváděno do okolí, čímţ dochází v uzavřeném prostoru k narůstání tlaku. 

Tuto závislost zobrazuje obrázek 3. 

 

             Obrázek 3- Výbuchová křivka [1] 
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Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb neţ 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 aţ 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 sloţek, 

aţ v bodě D je nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem sniţování teploty spalin 

a kondenzace par. 

Závislost tlaku na čase při výbuchu se nazývá výbuchová křivka. Na výbuchové 

křivce jsou nejdůleţitější body: 

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

se pvýb 

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

nejvyšší. [1] 

 

Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním 

bodě C: 

      
t

p

dt

dp
tg výb




 )(´                   (1) 

Výraz výb
dt

dp
)(  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu 

směsi o koncentraci cx v uzavřeném objemu velikosti V. 
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4.4.  Faktory ovlivňující průběh výbuchu a výbuchových parametrů  

 

Na průběh výbuchu a výbuchové parametry má vliv řada věcí. Mimo 

počátečních podmínek jako jsou teplota, tlak, iniciační energie atd., je to i velikost a tvar 

výbuchového prostoru, kde se šíří výbuch a vlastnosti samotného materiálu (velikost 

prachových zrn, vlhkost, obsah prchavé hořlaviny atd.). Při laboratorním měření nám 

maximální výbuchové parametry ovlivňují zejména tyto faktory: 

 

Velikost objemu a tvar nádoby  

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

dvěma průměrům d : l ≤ 2.d. Objem nádoby podstatně ovlivňuje prudkost výbuchu. 

S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání výbuchového tlaku- brizance. 

Tuto závislost popisuje u kubických nádob kubický zákon: [1] 

 

KkonstV
dt

dp








 3

1

max

                                       (1) 

 

kde:  

max)(
dt

dp
 …maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s-

1
, 

 V  …objem nádoby v m
3
, 

 K  …kubická konstanta v MPa.m.s-
1
.  

   Kg - pro plyny a páry hořlavých kapalin 

   Kst – pro hořlavé prachy 

Kubická konstanta můţe být technicko-bezpečnostním parametrem, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

1) optimální koncentrace výbušné směsi, 

2) stejný tvar nádoby, 

3) stejný stupeň turbulence směsi, 

4) stejný druh a stejná energie iniciačního zdroje. 

 



12 

 

Kubický zákon je platný u směsí plynů a par hořlavých kapalin se 

vzduchem od objemu nádoby 5 litrů a u prachovzduchových směsí od 40 litrů. 

Na obrázku 4 je znázorněna rychlost narůstání výbuchového tlaku vybraných 

hořlavých prachů v závislosti na objemu nádoby. [9] 

 

Obrázek 4- Závislost brizance na objemu u hořlavých prachů[9] 

 

 Maximální výbuchový tlak se s rostoucím objemem nemění. Kubická konstanta 

je důleţitým parametrem vyjadřující brizanci směsi nezávisle na objemu, ve které byla 

stanovena. 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. [1] 

Prachovzduchové směsi hořlavých prachů se podle kubické konstanty Kst dají 

rozdělit do tří tříd. 

Tabulka 1- Rozdělení hořlavých prachů podle hodnoty Kst [1] 

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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Počáteční tlak v okamžiku iniciace  

 Maximální výbuchové parametry se s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně 

zvyšují, jak zobrazuje obrázek 5. Je tomu tak proto, ţe se zvětšuje mnoţství směsi 

o optimální koncentraci. Sníţení tlaku naopak zmenšuje maximální výbuchové 

parametry. Proto se sníţení tlaku pouţívá jako preventivní opatření zmírňující účinky 

výbuchu. Při dostatečném sníţení tlaku, lze dosáhnout toho, ţe směs nemůţe být 

iniciována danou iniciační energii. U plynů počáteční tlak neovlivní optimální 

koncentraci. [2] 

 

 

 

Obrázek 5-Vliv počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi metanu se vzduchem [1] 

 

 U prachů se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje optimální koncentrace. 

Většímu mnoţství vzdušného kyslíku ve zkomprimované atmosféře je nutno pro 

dosaţení optimální koncentrace přidat větší podíl prachu. Vliv počátečního tlaku 

je uveden na obrázku 6. 
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Obrázek 6- Vliv počátečního tlaku na optimální koncentraci směsi prachu škrobu se vzduchem [1] 

 

Počáteční teplota 

 Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. Reakční rychlost s teplotou roste. [2] 

 

Iniciační energie 

 S rostoucí iniciační energií dochází k zvýšení maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. Maximální výbuchový tlak je přitom velmi málo ovlivněn druhem 

a velikostí zápalného zdroje, tato závislost je znázorněna na obrázku 7. [1] 

 

Obrázek 7-Vliv iniciační energie na výbuchové parametry hořlavých prachů [9] 
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U plynů pouţíváme standardní iniciační energii 10 J. U prachů je nutno tuto 

energii zvýšit na 10 kJ. Nízkou iniciační energií se některé směsi nedají iniciovat, coţ 

můţe být problém při špatném zhodnocení výbuchových charakteristik prachů a mohli 

bychom je povaţovat za nevýbušné. Z tohoto důvodu je nutné při zkoušení prachů 

pouţívat silnějších iniciačních zdrojů. [8] 

 Na velikost max)(
dt

dp
 má také vliv poloha iniciačního zdroje. Největších hodnot 

dosahujeme, pokud je iniciátor ve středu výbušného prostoru. Pokud dojde k iniciaci 

u stěny nádoby, plamen se dostane dříve do styku se stěnou a dojde k poklesu rychlosti 

nárůstu výbuchového tlaku. [9] 

 

Turbulence směsi 

 S rostoucí turbulencí směsi v okamţiku iniciace se zvyšují maximální 

výbuchové parametry, zejména maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. U 

turbulentní směsi nemá plamen kulový tvar a čelo plamene je značně roztrhané. 

Velikost brizance se pětkrát aţ osmkrát zvýší z důvodu, ţe čerstvá neshořelá směs 

přichází do styku s plamenem ve větší ploše neţ je tomu u kulovitého šíření plamene. 

Nárůst výbuchových parametrů je větší u plynů a par s nízkou hodnotou klidové 

rychlosti hoření. Naopak je tomu u plynů a par s vysokou klidovou rychlostí hoření, kdy 

se parametry sniţují. Vliv turbulence na maximální nárůst výbuchového tlaku zobrazuje 

obrázek 8. [1][9 

 

Obrázek 8- Vliv turbulence na maximální nárůst výbuchového tlaku [1] 



16 

 

Vliv velikosti částic prachu 

 Maximální výbuchové parametry se zvyšují s klesající střední velikostí zrna. 

Důvodem je větší měrný povrch hořlavého prachu, jemnější prachy reagují prudčeji 

neţ hrubé. Velikost zrna výrazněji ovlivňuje prudkost výbuchu, neţ maximální 

výbuchový tlak, coţ je zřejmé z obrázku 9. 

 

Obrázek 9- Vliv velikosti zrna na výbuchové parametry hořlavých prachů [9] 

 

 Z obrázku 9 vyplývá, ţe hořlavé prachy o střední velikosti zrna nad 0,4 mm 

většinou nelze iniciovat standardní iniciační energií 10 kJ. Je důleţité si uvědomit, ţe 

malý přídavek jemných podílů (5-10 hmot %) hořlavých prachů o velikosti zrna 0,04 

mm nám vytvoří prachovzduchovou směs opět výbušnou. Z obrázku 10 vyplývá, 

ţe výbuchový tlak dosahuje téměř stejných hodnot jako u směsi, kde je většinový podíl 

jemných částic. Menší částice nám mohou vznikat např. otěrem při manipulaci. 

Nebezpečí výbuchu nám hrozí v případech překročení spodní hranice výbušnosti 

jemných podílů prachu ve směsi s hrubým prachem. [14] 
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Obrázek 10- Vliv podílu jemného prachu na výbuchové parametry hořlavých prachů [9] 

 

Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

 Dle [9] způsobuje zvýšený obsah kyslíku zvýšení výbuchových parametrů 

s výjimkou spodní meze výbušnosti, která zůstane neovlivněna. Horní mez výbušnosti 

je výrazně závislá na obsahu kyslíku. Pokud dojde k zvýšení kyslíku, dojde tím 

i k zvýšení horní meze výbušnosti. Při zvýšeném obsahu kyslíku je potřeba směsi dodat 

větší mnoţství hořlavé látky, aby bylo dosaţeno optimální koncentrace. V důsledku 

většího mnoţství hořlavé látky se zvyšuje teplota plamene a s tím i výbuchové 

parametry. 

 Opačný vliv má sníţení obsahu kyslíku. Při poklesu kyslíku pod limitní obsah 

nemůţe dojít k výbuchu. Limitní hodnoty kyslíku jsou závislé na druhu hořlavé látky 

a také na druhu inertního plynu, jímţ se dosáhne sníţení koncentrace kyslíku. 
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Vliv obsahu vody v prachu 

 Zvýšení obsahu vody v prachu sniţuje maximální výbuchové parametry a při 

určitém obsahu potlačuje jeho výbušnost. Z obrázku 11 můţeme zjistit, ţe při 

trojnásobné iniciační energii (34,5 kJ) a obsahu vody 32 obj. % je hnědé uhlí 

nevýbušné. Uzavírání výbuchového pole a hodnotu optimální koncentrace lze vyčíst 

z obrázku 11a. Černouhelný prach se chová podobně, jenom limitní obsah vody při 

dosaţení nevýbušnosti je menší. [9] 

 Vliv obsahu vody na nevýbušnost prachových směsí má nestálý účinek. Velké 

iniciační zdroje (výbuch metanu) mohou způsobit odpaření vody, rozvíření prachu 

a následnou explozi prachovzduchové směsi. I přes tuto nevýhodu se voda často 

pouţívá v praxi, pokud nehrozí výskyt silného iniciačního zdroje, který by vodu odpařil 

a prach vysušil, je účinek vody naprosto spolehlivý. Při obsahu vody 25 – 35 obj. % 

se tvoří z prachu kaše a při výskytu plynu nebo páry hořlavé kapaliny nemůţe dojít 

k vytvoření hybridní směsi. Prach je v tomto stavu nerozvířitelný. [9] 

 

Obrázek 11- Vliv obsahu vody v hnědouhelném prachu na meze výbušnosti a maximální výbuchové  

parametry [9] 
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Tvorba hybridních směsí 

 Hybridní směsi jsou směsi dvou hořlavých látek různých skupenství s oxidačním 

prostředkem. Prachovzduchové směsi se mohou měnit na hybridní směsi přidáním 

malého mnoţství plynu nebo páry hořlavé kapaliny. I v případě, ţe koncentrace prachu 

je pod spodní hranicí výbušnosti můţe dojít k výbuchu. Z obrázků 12 můţeme vyčíst 

zvýšení maximálních výbuchových parametrů při přidání malého mnoţství metanu.   

 

 

Obrázek 12- Vliv přídavku metanu na maximální výbuchové parametry [19] 

 

U hybridních směsí se sniţuje spodní mez výbušnosti, minimální iniciační 

energie a optimální koncentrace. Výskyt těchto směsí je velice nebezpečný, jelikoţ 

k výbuchu můţe dojít při velmi malém mnoţství hořlavého prachu. Maximálních 

výbuchových parametrů lze dosáhnout při výrazně niţších koncentrací prachu. Hybridní 

směs můţe být iniciována výrazně menší energií.  
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5. Výbušné prachy a jejich charakteristika 

 

S hořlavými prachy, které jsou schopny výbuchu, se můţeme setkat v široké  

škále průmyslových odvětví, např. v mlýnech na obilí, dolech, cukrovarech atd. Velké 

mnoţství látek, které jsou za normálních podmínek a v kompaktním stavu nehořlavé, 

mohou ve formě prachu dobře hořet a jsou schopny výbuchu. Lze říci, ţe ve formě 

prachu hoří téměř všechny látky, s výjimkou čistě anorganických.  

Ze samostatných prvků jsou nebezpečné prachy kovů, jako je hliník, který má 

jedny z nejvyšších hodnot maximálních výbuchových parametrů. Z nekovových prachů 

je nebezpečný prach síry, která má nízkou teplotu vznícení a sklon k tvorbě 

elektrostatických nábojů. S nebezpečím výbuchu uhelného prachu se můţeme setkat 

v dolech, kdy většinou po primárním výbuchu metanu, dochází k sekundárnímu 

výbuchu uhelného prachu. Veškeré organické prachy jsou výbušné, ať vznikají jako 

neţádoucí produkt při zpracování, nebo jsou hlavním produktem výroby (senný a obilný 

prach, mouka, škrob, kakao, tabák, sušené mléko, koření). [11] 

 

 Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů 

Aby se mohla vytvořit výbušná směs hořlavého prachu se vzduchem, musí být 

k dispozici dostatečné mnoţství prachových částic. V uzavřeném prostoru je nutno 

nezávisle na velikosti prostoru povaţovat za nebezpečné mnoţství jiţ 10 litrů výbušné 

směsi. V prostorách menších neţ 10 m
3
 se za nebezpečné mnoţství povaţuje mnoţství 

výbušné směsi tvořící desetinu objemu prostoru.  Za prostor s nebezpečím výbuchu 

nepovaţujeme celý prostor, ale jenom tu část, kde se můţe vyskytnout výbušná směs. 

Horní mez výbušnosti se při bezpečnostních úvahách u prachu nepouţívá, protoţe 

provoz při koncentraci nad HMV není moţno povaţovat za nebezpečný. [11] 

 

 Prachovzduchové směsi 

Prachovzduchové směsi jsou atmosféry, ve kterých je ve vzduchu dispergován 

jeden nebo více druhů výbušných prachů. Atmosféry, ve kterých se vyskytuje jen 

nevýbušný nebo nehořlavý prach, nejsou výbušnou směsí. Prachovzduchové výbušné 

směsi se mohou vytvořit i v případě, ţe usazený prach bude rozvířen do prostředí. 

Prachovzduchové směsi jsou typické tím, ţe nejsou v čase ani místě stálé, homogenní. 

Ve vzduchu je koncentrace prachu proměnlivá a závisí zejména na čase od rozvíření 
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(postupem času prach sedimentuje) a místě rozvíření (koncentrace klesá s rostoucí 

vzdáleností od zdroje rozvíření). Nebezpečí prachovzduchové směsi spočívá v její 

nehomogenitě a nestálosti. [12] 

 

5.1.  Vlastnosti prachu 

 

Technicko-bezpečnostní parametry 

Pro ochranu ţivota, zdraví a majetku v prostředí s moţností výbuchu hořlavých 

prachů nám slouţí soubor údajů, které obecně nazýváme poţárně-technické 

charakteristiky (PTCH) látky nebo technicko-bezpečnostní parametry. U plynů 

a kapalin lze poţárně technické charakteristiky zjistit z bezpečnostních listů. U prachů 

je tato situace odlišná. PTCH lze dohledat k velkému mnoţství prachů, ale tato data jsou 

spíše informativního charakteru. Bezpečnostní parametry u hořlavých prachů závisí na 

konkrétní technologii a manipulaci. Nejspolehlivější způsob, jak získat nejpřesnější 

informace o výbušnosti a hořlavosti dané látky, je experimentální ověření 

v akreditovaných laboratořích. Dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. jsou pak následně 

popsány zkoušky pomocí poţárně- technických charakteristik. K ověření PTCH dochází 

např. při změně technologie zpracování látek nebo u zcela nových produktů. [11] 

 Poţárně technické charakteristiky nejsou fyzikálními veličinami. Závisí 

na způsobu a metodice měření. Parametry v tabulkách mohou být pouze informativní, 

zejména u hořlavých prachů závisí na mnoha vlivech (velikost a tvar částic, vlhkost, 

příměsi). Důleţitým faktorem ve správném stanovení PTCH, je spolupráce mezi 

výrobcem a laboratoří na pracovních podmínkách v technologiích, které mohou 

způsobit nepřesnosti v měření (např. v jakém stavu se látky vyskytují ve výrobě a jaké 

vedlejší vlivy je mohou ovlivnit). 

 

Chemická aktivita a adsorpce prachu 

Na povrchu prachu probíhá chemická reakce mezi plynem a tuhou látkou. 

Z velké části závisí rychlost reakce kromě dalších veličin na velikosti povrchu 

reagujících látek. Zvýšení reakční rychlosti rozdrcením tuhé látky lze demonstrovat 

na příkladu 0,5 kg černého uhlí: 500 gramů kusovitého černého uhlí shoří za několik 

minut, zatímco 500 gramů uhelného prachu reaguje explozivně ve zlomku sekundy. 

Kovy, jako jsou hliník, hořčík nebo zinek v komplexním stavu nehoří. Oproti tomu 
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tytéţ kovy rozprášené v disperzním prostředí hoří turbulentním plamenem a následně 

přechází v explozi. Ţelezný nebo olověný prach, připravený ţíháním příslušných 

oxolátů je samovznětlivý. Při rozmělnění mění tuhé látky své adsorpční schopnosti. 

Přítomnost adsorbovaného kyslíku na povrchu prachu urychluje proces oxidace a tím 

i následný proces hoření u prachu. Objem částicemi adsorbovaného kyslíku nestačí pro 

jejich dokonalé hoření, ale postačuje pro počáteční procesy oxidace. [6] 

 

Elektrický náboj prachu 

V technologickém procesu, např. doprava, mletí, je prach schopen se nabíjet 

statickou elektřinou. Elektrická kapacita tělesa závisí na velikosti jeho měrného 

povrchu, to znamená, ţe prachy s velkým měrným povrchem mohou mít velkou 

elektrickou kapacitu. [6]: 

 

Částice prachu se mohou nabíjet statickou elektřinou [3]: 

 Adsorpcí iontů plynu, v němţ je prach rozptýlen 

 Třením o tuhý povrch 

 Nárazy a třením jedné částice o druhou  

 Chemickou reakcí 

 

Z dřívějších pokusů bylo prokázáno, ţe elektrostatický náboj v drtičích dosahuje 

10 aţ 11 tisíc voltů a ve válcových mlýnech 5 aţ 7 tisíc voltů. Výbojem nábojů o této 

hodnotě mohou vznikat jiskry, které jsou schopny vznít koloidní směs prachu 

se vzduchem. Velikost náboje při elektrickém nabíjení prachu závisí zejména 

na koncentraci, rozměrech částic, rychlost pohybu prachových částic a vlhkosti ovzduší. 

[6]  
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6. Výbuchový autokláv- VA 250 

 

Ve výbuchovém autoklávu je moţné pomocí experimentálních měření určovat 

technicko-bezpečnostní parametry nebezpečných prachů a kapalin. Zařízení slouţí 

k měření výbuchového tlaku, brizance, turbulence směsi, limitního obsahu kyslíku 

a dalších parametrů důleţitých pro určení nebezpečnosti měřených látek na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství v Ostravě (obr. 13).  

 

 

Obrázek 13- Výbuchový autokláv 250 litrů 

 

6.1.  Popis 

 

Zařízení je rámové konstrukce, v jeho střední části se nachází výbuchová 

komora z nerezové oceli. Komora je tvoře dvěma polokoulemi o celkovém objemu 

0,25 m
3
. Spodní polokoule je stabilně připevněna k ocelovému rámu. Horní polokoule 

je připevněna k pohyblivé konstrukci rámu a pohybuje se pomocí hydraulických pístů 

ve svislém směru. Těsnost při uzavřeném zařízení je zaručena pomocí těsnění 
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umístěném v dráţce horní polokoule. Po uzavření se autokláv utěsní pomocí 

pohyblivých čepů, které jsou připevněny na spodní polokouli, a horní část 

je hydraulicky přitlačena ke spodní. 

 Mechanika autoklávu je zajištěna hydraulikou. Hydraulický systém se skládá 

z čerpadla, elektrického ovládání hydrauliky, z 13 hydraulických pístů a propojovacích 

hadic. Otevírání komory je zajištěno jednočinným hydraulickým válcem po odsunutí 

uzavíracích kamenů. Horní polovina komory je v otevřené poloze zajištěna proti 

zpětnému uzavření samojistícím zařízením. V uzavřené poloze jsou obě poloviny 

komory proti oddálení při výbuchu blokovány hydraulicky ovládanými samosvornými 

kameny. [6] 

 Pod spodní částí zařízení je umístěn elektromagnetický ventil, pomocí kterého 

se ovládá otevření mezi zásobníkem se zkoušenou látkou a rozviřovačem. Dále je zde 

umístěna vývěva s elektromagnetickým ventilem, díky které je moţno z výbuchového 

prostoru odsát vzduch z důvodu dodrţení tlakové rovnováhy, aby měření nebylo 

ovlivněno  přetlakem ze zásobníku. 

 Z důvodu zkoušení hořlavých kapalin je uvnitř komory instalována vyjímatelná 

topná plotýnka. Teplota plotýnky je snímána termočlánkem a pomocí regulátoru 

je moţné nastavení konkrétní teploty. Celé zkušební komora je temperovatelná topnými 

rohoţemi, které se nacházejí v prostoru mezi pláštěm a izolací. 

 Pro iniciaci směsi jsou do vnitřního prostoru zavedeny přívody nízkého napětí 

(iniciace palníkem) a tři elektrody vysokého napětí (iniciace výbojem). Naměřené 

hodnoty tlaků jsou měřeny pomocí snímače výbuchových tlaků Kistler, 

který je propojený s počítačem. Pro moţnost vytvoření hybridních směsí nebo inertizaci 

směsi, jsou do vnitřní části komory zavedeny dva nezávislé vstupy pro přisávání plynu. 

Autokláv je vybavený elektroventilem pro sníţení přetlaku vzniklého výbuchem.                      

Bez odtlakování pod hranici tlaku 1100 mbar není moţné zařízení otevřít. 

Pro homogenizaci prostředí při měření hybridních směsí nebo turbulenci směsi 

je autokláv vybaven míchadlem.   
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Obrázek 14- blokové schéma VA-250 [6] 

Popis zařízení: 

1. Horní polokoule 

2. Dolní polokoule 

3. Spodní rámová konstrukce 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 

5. Hydraulický píst na otvírání komory 

6. Uzavírací kameny – 12Ks. (zámky) 

7. Hydraulický píst pro uzavírací 

kameny 

8. Hydraulická jednotka 

9. Motor hydraulické jednotky 

10. Tlakové čidlo 

11. Kontakty pro iniciaci palníku 

12. Elektrody vysokého napětí 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 

14. Pneumatický ventil vývěvy 

15. Krycí síto 

16. Míchadlo 

17. Nastavitelný rozviřovací kuţel 

18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

20. Manometr 

21. Elektromagnetický ventil 

22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

24. Elektromagnetický ventil 

odtlakování 

25. Elektronika autoklávu 

26. Motor vývěvy 

27. Převodník elektrického signálu 
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6.2.  Měřící soustava 

 

Celkový systém pro měření na výbuchovém autoklávu je zobrazen na obrázku 

15. Skládá se z ovládacího panelu, výbuchového autoklávu a počítače pro 

vyhodnocování dat. 

 

Obrázek 15- schéma měřící soustavy [6] 

 

Počítač pro zpracování dat 

Počítač slouţí k zpracování a vyhodnocování dat. Na počítači je nainstalován 

program Kistler, který přijímá aţ 80 hodnot tlaků za sekundu (výstup dat je uveden 

v příloze 2). Dané hodnoty jsou následně převedeny v MS Excelu do grafu.  

 

Převodník 

Pro vyhodnocování dat ze snímačů a čidel slouţí převodník k převedení signálů 

z těchto prvků. Ze snímačů a čidel přichází signál v elektronických veličinách (napětí, 

proud) a pomocí převodníku je tento signál převeden na digitální signál, který je počítač 

schopen zpracovat. 
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Ovládací panel autoklávu 

Panel slouţí k ovládání autoklávu a nastavení parametrů, kterými chceme, 

aby průběh zkoušky probíhal. Pomocí ovládacích prvků, viz obrázek 16, můţeme 

navolit, jaká část zařízení bude v daný okamţik pracovat.  

 

 

Obrázek 16- Ovládací panel pro VA 250 

 

6.3.  Metodika měření na VA- 250 

 

Před začátkem kaţdého prvního měření je nutné provést kontrolu výbuchového 

autoklávu z hlediska funkčnosti měřících prvků, pomocných zařízení, těsnosti 

výbuchové komory a zásobníku na prach.  

  

Kontrola těsnosti 

 Těsnost výbuchové komory provádíme ve dvou stupních. Vizuální kontrola 

umístění a celistvosti těsnění v dráţce horní polokoule. Ve druhém stupni odčerpáme 

pomocí vývěvy z výbuchové komory uzavřeného autoklávu vzduch na tlak 50 kPa.     

Po dobu jedné minuty sledujeme, jestli tlak zůstává na stejné hodnotě, nebo se přisává 

okolní vzduch. 
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 U zásobníku na prach postupujeme opačným způsobem, jelikoţ zde nejde 

vytvořit podtlak. Zásobník natlakujeme na hodnotu 5 barů a po dobu jedné minuty 

sledujeme, jestli nedošlo k úbytku tlaku přes víko zásobníku nebo elektromagnetickým 

ventilem do prostoru uzavřené výbuchové komory.  

 

Kontrola ovládacího a měřícího systému 

 Před začátkem měření se vizuální kontrolou ověří připojení jednotlivých 

měřících, záznamových a zesilovacích zařízení. Správnou funkci ovládacího panelu 

prověříme postupným odzkoušením jednotlivých funkcí výbuchového autoklávu.  

 

Navážka prachu 

 Zásobník na prach plníme zkoušeným vzorkem s přesností 0,02 g. Mnoţství 

prachu nesmí překročit 
3
/4 objemu zásobníku z důvodu správného natlakování. Pomocí 

víka uzavřeme a utáhneme pomocí šroubů.  

  

Iniciační energie 

 Standardní iniciační energie pro hořlavé prachy je 10 kJ. Této energie 

iniciačního zdroje docílíme pomocí elektrického mţikového palníku, který je zabalený 

do filtračního dýmkového papírku společné s 0,8 g nitrocelulózy. Palník se umisťuje 

mezi iniciační elektrody. Na obrázku 17 je znázorněn ještě nezabalený palník s kuličkou 

nitrocelulózy.  

 

 

Obrázek 17- Iniciační zdroj 
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Počáteční tlak 

 Pro dostatečné rozvíření prachu ve výbuchové komoře se zásobník prachu 

tlakuje na hodnotu 5 barů. Z tohoto důvodu musíme z prostoru komory pomocí vývěvy 

odčerpat mnoţství vzduchu, které odpovídá tlaku vzduchu v zásobníku při natlakování 

na 5 barů, aby byl po rozvíření vzorku v autoklávu atmosférický tlak.  

 Mnoţství odčerpaného vzduchu je třeba zjistit experimentálně. Zvýšení tlaku 

v autoklávu po rozvíření reprezentuje tabulka 2. Z měření vyplívá, ţe mnoţství 

odsávaného vzduchu vývěvou je 80 milibarů.  

 

  Tabulka 2- nárůst tlaku ve výbuchové komoře 

Sníţený tlak vývěvou 

[mbar] 

Tlak po rozvíření 

[mbar] 

960 1040 

950 1030 

940 1015 

 

Počáteční teplota 

 Před zahájením kaţdé zkoušky je nutné zajistit, aby teplota uvnitř VA byla 

stejná pro kaţdé měření, tj. 20°C (pokud není potřeba provádět měření za zvýšené 

počáteční teploty). Bude-li teplota vyšší je potřeba další zkoušku odloţit, neţ dojde 

k jejímu sníţení, aby nedošlo k ovlivnění výsledků. 

 

Zpoždění iniciace 

 Zpoţdění iniciace je doba mezi aktivací iniciačního zdroje a rozvířením vzorku. 

Nastavení zpoţdění souvisí s rozvířením vzorku. Pokud bude doba zpoţdění příliš 

krátká, nedojde k úplnému rozvíření vzorku. V případě příliš dlouhé doby zpoţdění 

můţe dojít k sedimentaci vzorku a nedokonalému rozvíření. Oba případy mohou 

ovlivnit výsledky měření maximálních výbuchových parametrů z důvodu nedosáhnutí 

optimální koncentrace. Zpoţdění iniciace je závislé na konkrétním druhu hořlavého 

prachu. 
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Doba rozviřování 

 Dobou rozviřování nastavujeme čas, po který bude otevřen elektromagnetický 

ventil, přes který je veden zkoušený vzorek do výbuchového autoklávu ze zásobníku 

na prach. Pokud bude tento čas příliš krátký, nemusí dojít k úplnému vyprázdnění 

zásobníku.  

 

Vyhodnocení  

 Po uzavření autoklávu a nastavení výše uvedených hodnot, můţeme přejít 

k vlastnímu měření. Na počítači zapneme program Kistler, který slouţí 

k zaznamenávání průběhu tlaku při výbuchu v závislosti na čase. Tlačítkem start 

rozvíření na ovládacím panelu provedeme rozvíření prachu a odpálení iniciačního 

zdroje.  

 

Po kaţdé zkoušce musí být komora vyčištěna. 

 

Pro kaţdou naváţku se provádí tři měření. Jako výsledná hodnota pro stanovení 

maximálních výbuchových parametrů se bere průměr z těchto naměřených hodnot. 

 

6.4.  Metodika měření podle ČSN EN 14034-1 

 

Zkušební postup je podle normy platný pro výbuchové autoklávy o objemu 

od 20 litrů do 1000 litrů. Níţe popsaný zkušební postup měření popisuje norma 

ČSN EN 14034-1. 

 

Do zásobníku na prach se vloţí poţadované mnoţství prachu. Zásobník se natlakuje na 

20 barů. 

Před zahájením zkoušky se musí změřit a zaznamenat teplota uvnitř komory. 

Při zahájení rozviřování prachu do komory o objemu 1 m
3
 musí být v komoře 

atmosférický tlak. Musí být měřen a zaznamenáván skutečný tlak v komoře při iniciaci 

(počáteční tlak p1). 

Pro správné natlakování nesmí objem prachu překročit 
3
/4 objemu zásobníku. Pokud 

toho nelze dosáhnout, musí být paralelně pouţity dva rozviřovací systémy se zásobníky 

po 5,4 dm
3
. 
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Zpoţdění mezi rozviřováním prachu a aktivací iniciačního zdroje (zpoţdění iniciace) 

musí být 0,6± 0,01 sekund. Zaznamenává se časový průběh tlaku. Z křivky závislosti 

tlaku na čase se stanoví výbuchový tlak pex tak, ţe se vypočte aritmetický průměr 

hodnot naměřených snímači tlaku. 

Je-li rozdíl mezi naměřenými tlaky větší neţ 10 %, musí být zkontrolována přesnost 

snímačů a měření se musí opakovat (komora je vybavena dvěma tlakovýma snímačem).  

Za vznícení prachu (výbuch prachu) se povaţuje případ, kdy naměřený přetlak je oproti 

počátečnímu tlaku p1≥ 0,3 baru [ pex≥ (p1+0,3 baru)]. U VA-20 je p1≥0,5 barů. 

Po kaţdé zkoušce musí být komora vyčištěna. 

Tento postup se opakuje pro řadu koncentrací prachu. Začíná se s koncentrací 250 g.m
-3

 

a pak musí být koncentrace zvyšována v krocích po 250 g.m
-3

 nebo sniţována v krocích 

vţdy po 50 % předchozí koncentrace v řadě, která je uvedena dále: 

…, 60; 125; 250; 500; 750; 1000;…g/m
3
 

Stanoví se výbuchový tlak pex pro kaţdou koncentraci a výbuchový tlak pex se vynáší do 

grafu v závislosti na koncentraci, aţ se nalezne maximální hodnota pex.  

Následně se musí provést podle výše uvedeného postupu další dvě zkušební série. 

 

Zkušební podmínky: 

- rozviřovací tlak pz= 20 barů; 

- počáteční tlak p1= atmosférický tlak; 

- počáteční teplota T1= 20°C (chlazení vodou); 

- časové zpoţdění iniciace tv= 60 ms; 

- iniciační zdroj- dva chemické zapalovače, kaţdý s energií 5 kJ. 
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7.  Měření výbuchových parametrů na VA-250  

 

7.1.  Volba a příprava vzorků 

 

Pro účely této diplomové práce byly vybrány čtyři hořlavé prachy, se kterými se  

můţeme setkat jak v běţném ţivotě, tak i v průmyslových odvětvích. S ohledem na 

skutečnost, ţe vybrané vzorky budou porovnány s výsledky od jiných autorů, byly 

testované látky vybírány podle jejich dostupnosti a moţnosti získat naměřené hodnoty 

daných prachů z jiných zdrojů. K porovnání naměřených dat a určení odchylek měření 

byly zvoleny informace z dvou různých zdrojů s ohledem na skutečnost, ţe mám 

omezené moţnosti získat neměřené hodnoty. První zdroj jsem zvolil „ Laboratorní 

praktika protivýbuchové prevence technologických procesů“ od doc. Ing. Jaroslava 

Damce, CSc. (měřeno na starším přístroji VA-250, příloha č. 1) a dále informace od 

Ing. Ladislava Mokoše z Vědeckovýzkumného uhelného ústavu v Ostravě- Radvanicích 

(přístroj VA-20). 

 

Měření bylo uskutečněno pro 3 druhy výbušných prachů: 

Hnědé uhlí z Litvínovské uhelné a.s., Most, druh o2 o zrnitosti 10-20 mm. K výbuchům 

uhelných prachů můţe docházet v dolech při jejích dobývání nebo při následném 

zpracování, dopravě a skladování. Pekařská mouka (hladká), která představuje 

nebezpečí výbuchu při zpracování obilí v mlýnech a její následný transport a 

uskladnění. Jako třetí vzorek byl zvolen cukr moučka, který se vyrábí v cukrovarech.  

 U měřených vzorků byla provedena sítová analýza k vyjádření zastoupení 

velikosti zrn různých velikostí, ze kterých se vzorek skládal.  

 

Sítová analýza 

 Cílem sítové analýzy je rozdělit sypný vzorek na jednotlivé frakce, ze kterých je  

zkušební vzorek sloţen a určit střední velikost zrna. Principem analýzy je prosévání 

materiálu přes sadu sít různé velikosti. Prosévání bylo provedeno na sítovém 

analyzátoru Retsch (obr. 18). Sadu sít jsem zvolil- 0,25; 0,15; 0, 125; 0,106; 0,075; 

0,063. Tuto sadu šesti sít jsem zvolil, aby byla splněna podmínka monodisperzity frakcí 

získaných proséváním. Síto s největšími oky umístíme jako první shora a síto 
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s nejmenšími jako poslední. Na horní síto umístíme naváţku 100 g s přesností na 0,1 g. 

Soupravu sít se uzavře nahoře víkem a dole miskou na propad posledním sítem. Celou 

sestavu umístíme na třepací stroj a při vyšší frekvenci třepání proséváme 10 min. 

Výsledky sítové analýzy jsou uvedeny u jednotlivých vzorků ve výsledkách měření. 

 

 

Obrázek 18- Sítový analyzátor Retsch 

 

Vzorky prachů mohou být měřeny o různé velikosti zrna a tomu odpovídající 

jejich granulometrický stav. 

 

Granulometrický stav P- původní dodaný vzorek, ze kterého se případně odstraňují 

cizorodé částice ( kamínky, plastové hmoty atd.) 

 

Granulometrický stav A- připravuje se z laboratorního vzorku ve stavu P prosevem přes 

síto o velikosti ok 0,63 mm 

 

Granulometrický stav B- jedná se o standardní laboratorní vzorek. Připravuje se mletím 

nebo tříděním vzorku ve stavu P nebo A. Musí obsahovat min. 90 % zrn menších 

neţ 0,063 mm. Z důvodu efektivního rozvíření musí být vzorek o určité vlhkosti 

vzduchu nebo se musí předsušit. 
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Granulometrický stav C- připravuje se ze vzorku ve stavu P nebo A mletím, nebo 

tříděním v případě, ţe nelze dostupnými postupy získat dostatečné mnoţství vzorku ze 

stavu B 

 

Příprava vzorku mletím 

 U některých měřených vzorků (pokud to technické prostředky a vlastnosti 

prachů umoţňovaly) bylo potřeba k dosáhnutí maximálních výbuchových parametrů 

dané vzorky mlít v kuličkovém mlýnku Puluerissete 6, obrázek 19. Nádoba na mletí 

umoţňovala pojmout 50 gramů mletého vzorku. Doba mletí byla stanovena 

na 25 minut. U pomletého vzorku bylo potřeba před jeho setím počkat neţ vzorek 

zchladnul. Jinak docházelo v sítovém analyzátoru ke koagulaci malých částic ve větší 

celky a prosívání nebylo moţné. 

 

 

Obrázek 19- Kuličkový mlýn Puluerissete 
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7.2.  Výsledky měření a jejich zpracování 

 

Měření bylo prováděno podle metodiky uvedené v kapitole 7.3. Naměřené 

hodnoty jsou níţe porovnány s jinými autory. Výsledky měření jsou závislé na zvolené 

metodice, stavu zkušebních vzorků (vlhkost, zrnitost) a zařízení, v němţ byly pokusy 

prováděny, proto se mohou od jiných autorů lišit. 

 

Hnědé uhlí 

 Jedná se o hnědé uhlí z mostecké pánve, zrnitost 10-20 mm. Uhlí bylo vysušeno 

a zkoušeno při vlhkosti 24 %. Pro dosaţení maximálních výbuchových parametrů byl 

vzorek pomlet na velikost částic ˂ 0,063 mm. Z tohoto důvodu není u tohoto vzorku 

uvedena sítová analýza. Pro kaţdou koncentraci bylo měření provedeno třikrát. 

Tabulka 3 obsahuje průměry těchto měření. 

 

Tabulka 3- Výbuchové parametry hnědouhelného prachu na VA-250 

Pokus č. 

 

Naváţka 

(g) 

Koncentrace 

(g.m
-3

) 

Pmax 

(MPa) 

(dp/dt)max 

(MPa.s
-1

) 

Kst 

[Mpa.m.s
-1

] 

1 115 460 0,41 2,49 1,56 

2 120 480 0,42 2,64 1,66 

3 125 500 0,44 2,93 1,84 

4 130 520 0,46 3,44 2,17 

5 135 540 0,43 2,91 1,83 

6 140 560 0,41 2,83 1,78 

 

 V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky měření hnědouhelného prachu ve Vědeckém 

výzkumném uhelném ústavu na VA-20. 

Tabulka 4- Výbuchové parametry hnědouhelného prachu na VA-20 

Pokus č. 

 

Koncentrace 

(g.m
-3

) 

Pmax 

(MPa) 

(dp/dt)max 

(MPa.s
-1

) 

Kst 

[Mpa.m.s
-1

] 

1 125 0,49 10 2,71 

2 300 0,54 26,2 7,11 

3 450 0,62 31,8 8,62 

4 500 0,65 36,6 9,92 

5 600 0,6 28,9 7,8 
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Grafy 1 a 2 vykreslují závislost výbuchového tlaku na koncentraci u hnědouhelného 

prachu naměřených na VA-250 a VA-20. 

 

 

Graf 1- Maximální výbuchový tlak hnědého uhlí na VA-250 

 

 

Graf 2- Maximální výbuchový tlaku hnědého uhlí na VA-20 

 

 Výbuchové parametry hnědého uhlí na VA-20 byly měřené při zrnitosti 

0,048 mm a vlhkosti 10 %. Z porovnání grafů vyplývá, ţe na VA-20 bylo naměřeno 

přibliţně o 0,2 MPa vyšší tlak. Toto zvýšení tlaku můţe být způsobeno niţší 

rozviřovacím tlakem u VA-250.  
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Grafy 3 a 4 zobrazují závislost rychlosti narůstání výbuchového tlaku na koncentraci 

hnědouhelného prachu na VA-250 a VA-20. Naměřené hodnoty (dp/dt)max je nutno pro 

lepší moţnost srovnání přepočíst na hodnoty kubické konstanty Kst, která je nezávislá 

na objemu měřícího zařízení. 

 

 

Graf 3- Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku hnědého uhlí na VA-250 

 

 

Graf 4- Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku hnědého uhlí na VA-20 

 

 Z porovnání naměřených hodnot vyplívá, ţe brizance u hnědého uhlí 

zkoušeného na VA-20 je přibliţně 4,5násobně větší neţ na VA-250. 
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Hladká mouka 

 Jedná se o vzorek hladné mouky běţně dostupný v kaţdém obchodě. Vzorek 

mouky nebyl upravován mletím z důvodu reprezentování výbuchových parametrů, 

kterých můţe dosahovat ve výrobních provozech. Předpokladem je, ţe mouka se ve 

výrobě vyskytuje v přibliţně stejném granulometrickém sloţení, v jakém je prodávána. 

Na vzorku byla provedena sítová analýza při stejné vlhkosti, při jaké byly měřeny 

výbuchové parametry, tj. 45,6 %.  

 Ze sítové analýzy hladné mouky vyplývá majoritní zastoupení zrna o velikosti 

0,106 mm (tabulka 5). 

 

Tabulka 5- Sítová analýza hladké mouky 

Síto 

(mm) 

Nadsítné mnoţství 

(hm. %) 

0,063 8,6 

0,075 28 

0,106 26,5 

0,125 25,3 

0,15 7,3 

0,212 2,2 

 

Tabulka 6 zobrazuje výbuchové parametry hladké mouky naměřené na VA-250. 

 

Tabulka 6- Výbuchové parametry hladké mouky na VA-250 

Pokus č. 

 

Naváţka 

(g) 

Koncentrace 

(g.m
-3

) 

Pmax 

(MPa) 

(dp/dt)max 

(MPa.s
-1

) 

Kst 

[Mpa.m.s
-1

] 

1 175 700 0,031 0,53 0,33 

2 190 760 0,22 1,07 0,67 

3 200 800 0,33 2,24 1,41 

4 212 848 0,28 1,47 0,93 

5 225 900 0,26 1,20 0,75 
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Tabulka 7 zobrazuje výbuchové parametry hladké mouky naměřené na VA-250. 

 

Tabulka 7- Výbuchové parametry hladké mouky na VA-20 

Pokus č. 

 

Koncentrace 

(g.m
-3

) 

Pmax 

(MPa) 

(dp/dt)max 

(MPa.s
-1

) 

Kst 

[Mpa.m.s
-1

] 

1 700 0,49 4,8 1,3 

2 750 0,53 5,1 1,38 

3 800 0,58 5,46 1,48 

4 850 0,56 5,66 1,53 

5 900 0,55 5,71 1,54 

 

 

Graf 5 vykresluje závislost výbuchového tlaku na koncentraci hladké mouky naměřené 

na VA-250. 

 

 

Graf 5- Maximální výbuchový tlak hladké mouky na VA-250 
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Graf 6 vykresluje závislost výbuchového tlaku na koncentraci hladké mouky naměřené 

na VA-20. 

 

 

Graf 6- Maximální výbuchový tlak hladké mouky na VA-20 

 

 Velikost výbuchového tlaku není závislá na objemu zkušebního zařízení, i přes 

to bylo dosaţeno na VA-20 téměř dvojnásobného tlaku. Vzorek mouky byl na VA-20 

zkoušen při zrnitosti 0,063 mm, to by mohlo být důvodem vyššího tlaku. Ve výsledcích 

z [14] byl naměřen výbuchový tlak 0,39 MPa při zrnitosti 0,063 mm. Tento tlak 

přibliţně odpovídá tlaku, jaký byl naměřen v rámci diplomové práce. 
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Grafy 7 a 8 zobrazují závislost rychlosti narůstání výbuchového tlaku na koncentraci 

hnědouhelného prachu na VA-250 a VA-20. 

 

 

Graf 7- Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku hladké mouky na VA-250 

 

 

Graf 8- Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku hladké mouky na VA-20 

 

Z grafu brizance vyplývá zvýšení naměřených hodnot na VA-20, kdy i při 

naváţce 900 g.m
-3

 stále nedochází k jejímu poklesu. Při porovnání s hodnotami 

naměřenými v [14] dochází k malému sníţení maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku: Kst= 1,53 MPa.m.s
-1 

( příloha č. 1). 
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Cukr moučka 

 Výbuchové parametry cukru moučky byly měřeny při vlhkosti vzorku 15,2 %.  

Z technických důvodu nebylo moţné provést mletí vzorku na menší částice. Při mletí 

dochází k velkému zvýšení teploty v mlecí nádobě a karamelizování vzorku. Zastoupení 

velikosti částic prezentuje níţe uvedená sítová analýza (tabulka 7). 

 

Tabulka 8- Sítová analýza cukr moučka    

Síto 

(mm) 

Nadsítné mnoţství 

(hm. %) 

0,063 8,6 

0,075 28 

0,106 26,5 

0,125 25,3 

0,15 7,3 

0,212 2,2 

 

Tabulka 8 zobrazuje výbuchové parametry cukru moučky naměřené na VA-250. 

 

Tabulka 9- Výbuchové parametry cukr moučka 

Pokus č. 

 

Naváţka 

(g) 

Koncentrace 

(g.m
-3

) 

Pmax 

(MPa) 

(dp/dt)max 

(MPa.s
-1

) 

1 300 1200 0,13 0,93 

2 350 1400 0,23 1,29 

3 375 1500 0,256 1,33 

4 400 1600 0,272 1,47 

5 425 1700 0,25 1,24 

6 450 1800 0,18 1,07 
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Grafy 9 a 10 vykreslují výbuchové charakteristiky cukru moučky měřené na VA-250. 

 

 

Graf 9- Maximální výbuchový tlak cukru moučky na VA-250 

 

Graf 10- Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku cukru moučky na VA-250 

 

 Výbuchové charakteristiky cukru moučky podle [14] jsou pmax= 0,82 MPa 

a (dp/dt)max= 9,4 MPa.s
-1

. Při porovnání těchto hodnot s hodnotami naměřenými na VA-

250 vyplívá, ţe maximální tlak je téměř čtyřnásobně menší a brizance pětinásobně 

menší. Toto výrazné zmenšení výbuchových charakteristik bude především způsobeno 

rozdílem zrnitosti vzorků. Cukr moučka byl v [14] měřen o zrnitosti 0,063 mm. 
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8. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo ověření funkčnosti metodiky stanovování 

maximálních výbuchových parametrů hořlavých prachů na výbuchovém autoklávu o 

objemu 250 litrů. U tohoto přístroje jsem měl také pomocí experimentálních měření 

ověřit jeho funkčnost. 

 V úvodní části jsem nastínil poznatky o výbuchu, výbuchových parametrech a 

moţnostech jejich ovlivnění, především maximálního výbuchového tlaku a maximální 

rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Diplomová práce obsahuje i informace o 

nebezpečí výbuchu hořlavých prachů a vlastnosti prachu. V další části detailně popisuji 

výbuchový autokláv VA-250 a navrhuji metodiku měření na tomto zařízení. 

Navrţená metodika stanovování výbuchových parametrů se liší od metodiky 

v ČSN EN 14034-1 ve dvou bodech. Rozviřovací tlak ve zkušebních zařízeních je dle 

normy 20 barů. V této době není z technických důvodů moţné dosáhnout tlaku 20 barů 

na VA-250. To můţe být důvodem naměření niţších hodnot tlaku u vzorku 

hnědouhelného prachu a hladké mouky, které byly měřeny v přibliţně stejných 

granulometrických stavech a vlhkosti. Důvodem je moţné nedostatečné rozvíření 

prachu a nedosáhnutí homogenní směsi v objemu 250 litrů. Do budoucna bych 

doporučil provést srovnávací měření při rozviřovacím tlaku 20 barů. Toho lze 

dosáhnout zapůjčením, či zakoupením pomocného kompresoru, který můţe dosáhnout 

poţadovaného tlaku.  

Druhým bodem je počáteční teplota uvnitř výbuchového autoklávu. Počáteční 

teplota ovlivňuje zejména rychlost narůstání výbuchového tlaku. Pro zajištění stejné 

počáteční teploty v průběhu měření je například VA-20 chlazen vodou. Toto řešení 

bych doporučil i u výbuchového autoklávu VA-250. V případě, ţe by toto řešení nebylo 

moţné z finančních nebo technických důvodů, musí být mezi měřeními dostatečná 

časová mezera pro zchladnutí VA-250. 

Z hlediska funkčnosti výbuchového autoklávu bych poukázal na zanášení 

elektromagnetického ventilu prachem, který propojuje výbuchovou komoru se 

zásobníkem prachu. I při mém měření došlo k jeho zanesení a netěsnosti. V tomto 

případě se musí ventil demontovat a provést jeho pročištění. Dle ČSN EN 14034-1 jsou 

výbuchové autoklávy vybaveny dvěma snímači tlaku pro zajištění vyvarování se jejich 

moţných nepřesných měření. V případě jednoho snímače u VA-250 doporučuji 

pravidelné pročištění snímače i místa, kde je umístěn v zařízení a jeho kaţdoroční 

kalibraci.  
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Seznam zkratek 

 

VA  výbuchový autokláv 

LEL  dolní koncentrační mez výbušnosti  g.m
-3

   

UEL  horní koncentrační mez výbušnosti  g.m
-3

  

LEP  dolní teplotní mez výbušnosti 

UEP  horní teplotní mez výbušnosti 

MIE  minimální iniciační energie   kJ 

LOC  limitní obsah kyslíku    % obj. 

Pvýb  výbuchový tlak    MPa 

(dp/dt)výb rychlost narůstání výbuchového tlaku MPa.s
-1

 

Pmax  maximální výbuchový tlak   MPa 

(dp/dt)max maximální rychlost narůstání výb. tlaku MPa.s
-1

 

Kg  kubická konstanta pro plyny   MPa.m.s
-1

  

KSt  kubická konstanta pro prachy  MPa.m.s
-1

  

Copt  optimální koncentrace   g.m
-3

 

ČSN EN Česká technická norma  

Ti  počáteční teploty    °C 

VVUÚ  Vědeckovýzkumný uhelný ústav 
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Příloha 2- příklad výstupu dat při měření na výbuchovém autoklávu 250 litrů. 

 

 V levém sloupci program Kistler zaznamenává čas v intervalu po 0,044 s,  aţ do 

doby 10 sekund. To je přibliţně 1640 hodnot časů a k nim příslušné hodnoty tlaků. Ze 

sloupce pro tlaky je vybrána hodnota pro pmax. Z obou sloupců je vytvořena výbuchová 

křivka pro měřenou koncentraci. 

 

čas tlak pmax 

0,0000 -20 4213 

0,0044 -26 

0,0089 -14 

0,0133 -8 

0,0178 -20 

0,0222 -26 

0,0267 -20 

0,0311 -20 

0,0356 -20 

0,0400 -26 

 

 

 


