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Úvod 

Předložená bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných parametrů 

pyrotechnických iniciátorů a jejich následným ověřením. V praxi se používají různé typy  

a druhy iniciátorů. Ty však nemají stejnou kvalitu, popř. provedení. Cílem této práce bylo 

sledování vybraných parametrů při iniciaci a následně tyto parametry ověřit. 

Teoretická část se zabývá otázkou základních pojmů. Co to vlastně iniciátor je  

a k čemu je využíván? Věnuje se rozdělením iniciátorů dle různých zdrojů, převážně potom 

dle normy ČSN EN 1127-1. V další části jsou zmíněny samotné prvky, které bývají součástí 

iniciátorů nebo látky, se kterými bylo pracováno v praktické části.   

Praktická část probíhala laboratorně. Nejprve bylo měřeno spalné teplo  

na poloautomatickém kalorimetru dle zkoušek ČSN ISO 1928. Cílem tohoto měření bylo 

stanovení spalného tepla u vzorku nitrocelulózy.   

Dalším úkolem praktické části byl experiment v podobě sledování projevu iniciátorů 

a nahrávání vysokorychlostní kamerou. Pro pozorování a řešení byly použity různé typy 

iniciátorů. Parametry, které byly hodnoceny, byly vývoj plamene, rozptyly výbuchu a jeho 

projevy. Ty byly pozorovány a řešeny. S těmito výsledky se dále pracovalo u otázky jejich 

chování v příslušných výbuchových autoklávech. 

Vypracování praktické části předcházelo studium literatury. Z česky psaných zdrojů 

byly použity normy, jmenovitě ČSN EN 14034 a 1127 – 1 a dále ČSN ISO 1928. Dále pak 

knihy Chemie procesů a Protivýbuchová prevence, ve kterých je popsán proces hoření  

a základy iniciace. Pro určení charakteristik prvků a látek byly nejvíce využity knihy 

Anorganické chemie kovů a Chemie prvků. Z anglických zdrojů byly použity bezpečnostní 

listy a následně pak knihy, které se široce věnují problematice prachovzdušných směsí, Dust 

explosion prevention and protection a velmi obsáhlá kniha nesoucí název Ignition handbook. 
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1 Proces hoření 

Jedním z prvních chemických dějů, které lidstvo poznalo, byl proces hoření.  

Aby tento proces mohl nastat, musí být nejprve splněny určité podmínky. Pro správný 

průběh je zapotřebí přítomnosti hořlaviny, oxidačního prostředku a hlavně zdroj iniciace, 

který musí mít dostatečné množství energie. Hořlavina spolu s oxidačním prostředkem poté 

tvoří hořlavý soubor. Tyto podmínky se zobrazují v tzv. „trojúhelníku hoření“. (Obrázek 

1)[1] 

 

Obrázek 1 Trojúhelník hoření [14] 

Proces hoření je definován jako oxidačně – redukční děj, při němž dochází k vývoji 

tepla a světla. Při tomto ději dochází k záměně oxidačních čísel atomů, díky změnám 

v elektronovém obalu. Reakce probíhají současně tedy jak oxidace, tak redukce. Jsou to 

opačně probíhající reakce, kdy při oxidaci dochází ke zvýšení oxidačního čísla a atom ztrácí 

elektrony a naopak při redukci se oxidační číslo snižuje a atom elektrony přijímá.[1] 

Nejběžnějším oxidačním činidlem u požárů je vzdušný kyslík, existují ovšem i jiná 

používaná oxidační činidla. Například nejčastějším bezkyslíkatým oxidačním prostředkem 

v chemii hoření jsou vlastnosti chloru. Tato činidla způsobují oxidaci a samy přitom přijímají 

elektrony a redukují se. Redukční činidla se oxidují, tudíž u níž dochází k opačnému procesu, 

tedy odevzdání elektronů. Tyto reakce lze vyjádřit pomocí elektronové rovnice.[1] 
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1.1 Chemické vlastnosti hořlavých látek. 

Jednou z vlastností, na kterých závisí hořlavost látky, jsou vlastnosti chemické. 

Chemicky nejjednodušší látkou jsou prvky. Jejich hořlavost závisí na schopnosti slučovat se 

s oxidovadlem za vzniku oxidů. Dle toho se poté rozdělují na prvky 

- Hořlavé – mají schopnost slučovat se a vytvářet oxidy, 

- Nehořlavé – nemají schopnost slučovat se a vytvářet oxidy.[1] 

Hořlavé prvky 

Tyto prvky tvoří oxidy za běžných podmínek snadno. Skupinu zastupuje mnoho 

prvků z periodické soustavy např. vodík, uhlík, síra, mnoho kovů jako sodík, draslík, hořčík 

a další. Reakce bývá často tak rychlá a exotermní, že dochází k vývoji tepla a světla.[1] 

Nehořlavé prvky 

Do této skupiny jsou zařazeny prvky, které sice oxidy tvoří, ale ne za běžných 

podmínek, tedy s 21% obsahem kyslíku ve vzduchu. Reakce probíhá endotermně, popřípadě 

slabě exotermní. Příkladem jsou dusík, chlor, brom, stříbro a další.[1] 

Dále prvky, které oxidy netvoří vůbec. Jedná se především skupinu vzácných plynů 

– helium, neon, argon, krypton, xenon a radon, ale i některé ušlechtilé kovy – zlato  

a platina.[1] 

1.2 Fyzikální vlastnosti hořlavých látek 

Hořlavost látek ovlivňují také fyzikální vlastnosti. Nejvýrazněji ovlivní hořlavost 

následující vlastnosti.[1] 

Stupeň dělitelnosti  

Jedná se o rozmělněnost látky na drobné částice. Tím získává větší povrch a na něm 

probíhají chemické reakce. Pokud dojde k dokonalému promísení s oxidačním činidlem  

a hořlavina má dostatečný povrch, vznikají podmínky pro hoření. Rozmělnění snižuje 

teplotu vznícení, to znamená, že látka nehořlavá, může být po rozmělnění, tedy ve formě 

prachu, dobře hořlavá.[1] 
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Modifikace 

Jedná se o možnost výskytu látky v několika modifikacích neboli několika 

krystalických tvarech. Každá modifikace má obvykle i různé vlastnosti a tím dochází  

i k ovlivnění hořlavosti. Náležitým příkladem jsou modifikace fosforu. Ten se vyskytuje ve 

třech modifikacích: bílý – má sklon k samovznícení s ohřevem již při pokojové teplotě, 

červený – hořlavý, ale již méně reaktivní s několikanásobně vyšší teplotou s hodnotou okolo 

400 °C a černý – nejstálejší forma fosforu, je nehořlavý a vodivý.[1] 
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2 Iniciační zdroje 

Iniciátory slouží pro uvedení imitačních prostředků do činnosti. Volba vhodného 

iniciátoru se řídí účelem, kterému má sloužit imitační prostředek. Unifikovaná rada zahrnuje 

celkem osm druhů iniciátorů. Z toho se čtyři druhy iniciátorů dodávají v minimálně 

desetistupňových sadách s odstupňovaným zpožděním. Iniciátory se podle způsobu aktivace 

dělí na iniciátory mechanické a elektrické.[2] 

Všechny druhy elektrických iniciátorů se po použití aktivují stejným způsobem. 

Správné zapojení iniciátorů je podmínkou bezchybné funkce. 

Iniciační zdroje se hodnotí podle následujících technickobezpečnostních parametrů: 

 Teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny, 

o Označení: tVZNÍC [°C], 

 Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu, 

o Označení: tr
min [°C], 

 Minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu, 

o Označení: tu
min [°C], 

 Indukční perioda τI [s] nebo [ms], 

 Přípravná doba hořlavého nebo výbušného souboru ke vznícení, 

o Minimální iniciační energie MIE [J]. 

Iniciačním zdrojem se může stát energetický zdroj EZ o energii EEZ, jestliže jsou 

splněny následující podmínky: 

tEZ > tMIN nebo tEZ > tVZNÍC 

τEZ > τI 

EEZ > MIE 

Iniciace nebude naopak hrozit, jestliže bude splněna alespoň jedna nerovnice: 

tEZ < kB1 * tMIN nebo tEZ < kB1 * tVZNÍC 

τEZ < kB2 * τI 

EEZ < KB3 * EI,MIN 
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kde 

tEZ  teplota energetického zdroje [°C], 

τEZ  doba, po kterou má energetický zdroj teplotu vyšší než tMIN resp. tVZNÍC, 

EEZ energie energetického zdroje [J] (W), 

kB1, kB2, kB3  bezpečnostní koeficienty.[2] 

 

Pro hořlavý systém se tak může stát iniciátorem předmět nebo také látka, která má 

určitou teplotu a po určitou dobu je schopna odevzdat určité množství energie. Určité 

iniciátory jsou vztaženy k určité výbušné nebo hořlavé látce nebo systému. Výjimku poté 

tvoří ty iniciátory, které jsou schopny iniciovat v podstatě všechny hořlavé soubory. 

Příkladem těchto iniciátorů jsou plamen nebo žhnoucí povrch.[12] 

Ve většině případů dochází k tzv. „cizí“ iniciaci, tzn., že energie je přiváděna 

hořlavému systému zevně. Existují ale i látky, které se dokáží vlivem jejich nestability jejich 

chemického složení nebo fyzikální stavby samy aktivizovat. Hovoříme potom o procesu 

samovznícení.[2] 

Norma ČSN EN 14034 – 2, která se zabývá stanovení výbuchových charakteristik 

rozvířeného prachu, udává, že se testovaný iniciátor skládá ze dvou chemických zapalovačů 

o celkové energii 5 kJ. Každý zapalovač má hmotnost 1,2 g a skládá se z kovu zirkonia (40 

%), dusičnanu barnatého (30 %) a peroxidu barnatého (30 %). K iniciaci dochází pomocí 

elektrické roznětky. Napájecí obvod pro chemický zapalovač musí být schopen odpálit 

roznětky do 10 ms. Oba chemické zapalovače jsou umístěny ve středu výbuchové komory.  

S nasměrováním do opačných směrů.[3] 

2.1 Rozdělení iniciačních zdrojů 

Dle normy ČSN EN 1127-1 se rozdělují iniciátory dle pravděpodobnosti vzniku 

účinných zdrojů iniciace a uvažuje se i se zdroji, které vznikají například při běžných 

pracích, jako jsou čištění a také údržbářské práce. Pokud nemůže být odhadnuta 

pravděpodobnost výskytu účinného zdroje iniciace, předpokládá se trvalá přítomnost zdroje 

iniciace.[4] 

Zdroje iniciace jsou pak klasifikovány dle jejich výskytu následujícím způsobem: 
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a. Zdroje iniciace, které se vyskytují trvale nebo často, 

b. Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout zřídka, 

c. Zdroje iniciace, které se mohou vyskytnout velmi zřídka. 

Pro používané zařízení, ochranné systémy a součásti musí být tato klasifikace 

považována za rovnocennou ke: 

a. Zdrojům iniciace, vyskytující se při běžném provozu, 

b. Zdrojům iniciace, vyskytující se pouze jako výsledek selhání, 

c. Zdrojům iniciace, vyskytující se pouze jako výsledek výjimečných selhání.[4] 

Následně jsou v této normě uvedeny a rozepsány různé zdroje iniciace a to 

následovně: 

1. Horké povrchy, 

2. Plameny a horké plyny, 

3. Mechanicky vznikající jiskry, 

4. Elektrická zařízení, 

5. Rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi, 

6. Statická elektřina, 

7. Úder blesku, 

8. Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny, 

9. Elektromagnetické vlny, 

10. Ionizující zařízení, 

11. Ultrazvuk, 

12. Adiabatická komprese a rázové vlny, 

13. Exotermické reakce včetně samovznícení prachů.[4] 

 

2.1.1 Horké povrchy 

Pokud přijde výbušná atmosféra do styku s horkými povrchy, může dojít k iniciaci. 

Zdrojem iniciace jen nejenom samotný horký povrch, ale i vrstva prachu nebo hořlavé pevné 

látky, které se vznítí po kontaktu s horkým povrchem a následně mohou působit jako zdroj 

iniciace výbušné atmosféry. Vše je podmíněno druhem a koncentrací dané látky ve směsi se 

vzduchem. Schopnost vyvolat vznícení roste se zvyšující se teplotou a také s plochou 
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povrchu. Důležité jsou i velikosti a tvary horkých těles, gradientu koncentrace v nejbližším 

okolí povrchu, na kterých závisí i teplota, při které dojde ke vznícení.[4][5] 

Výbušná atmosféra, která zůstává v kontaktu s horkým povrchem relativně dlouhou 

dobu, mohou se vyskytovat úvodní reakce. Mezi ty patří studené plameny, které se rozkládají 

a vznikají zápalné produkty, které podporují vznícení původních atmosfér.[4] 

Existují snadno rozpoznatelné horké povrchy, jako jsou např. radiátory, sušárny, 

topné spirály a další. Vedle nich se ale vyskytují nebezpečné teploty vznikající při 

mechanických a strojních procesech. Jak již bylo zmíněno, jedná se o zařízení, ochranné 

systémy a součásti přeměňující mechanickou energii na teplo. Pohyblivé části, které nejsou 

dostatečně promazány, části, které se otáčejí, a vlivem tření za přítomnosti cizích těles může 

dojít ke vzniku vysokých teplot.[4] 

2.1.2 Plameny a horké plyny 

Téměř každý plamen je schopen iniciovat výbušnou atmosféru prachů. (5) Plameny 

jsou spjaty se spalovacími reakcemi o teplotách vyšších než 1000 °C. Produkty těchto reakcí 

jsou poté horké plyny, popřípadě rozžhavené pevné částice. Ty vznikají v případě prašných 

a/nebo sazovitých plamenů. Vznítit výbušnou směs tak mohou plameny, horké plyny  

i rozžhavené pevné částice.  Mezi nejúčinnější zdroje ale patří plameny (Obrázek 2). 

Dokonce i velmi malé plameny mohou být účinným zdrojem iniciace.[4] 

 

Obrázek 2 Obrázek 2 Plamen - nejčastější iniciační zdroj [15] 
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Nachází-li se výbušná atmosféra uvnitř i vně zařízení a dojde-li k iniciaci v jednom 

z těchto prostorů, může dojít k rozšíření plamene do jiných prostorů pomocí otvorů, potrubí, 

šachet.[4] 

Přímý ohřev by měl být nahrazen nepřímým ohřevem horkou vodou nebo 

nízkotlakou párou. Tento způsob je preferovaný. Pokud musí být užit přímý ohřev, například 

v sušení, oddělíme topeniště. To by mělo poskytnout ochranu od plamenů. Horké částice 

z ohřívače mohou být zdrojem iniciace.[5] 

2.1.3 Mechanicky vznikající jiskry 

Následkem tření, nárazu nebo abrazivních procesů jako je broušení (Obrázek 3), 

může docházet k oddělování částic. Proces oddělování částic nastává v důsledku energie, 

která v tomto procesu působí. Pokud jsou potom tyto částice z oxidujících látek (železa, 

oceli), podléhají oxidačním procesům a následně vyšším teplotám.[4] Jiskry, které vznikají 

tímto způsobem při svařování a řezání jsou zdroji iniciace. I při pájení, hoření a použití 

výkonných nástrojů je možnost vzniku těchto jisker. Pokud zůstane v nejbližším okolí těchto 

operací hořlavý materiál, může být snadno roznícen svařovací jikrou a může doutnat  

i několik hodin. Doutnání poté může být zdrojem iniciace výbušné atmosféry.[5]  

 

Obrázek 3 Možný zdroj iniciace - jiskry vzniklé při broušení [16] 

2.1.4 Elektrická a elektrotechnická zařízení 

V případě elektrických zařízení, mohou působit elektrické jiskry a horké povrchy, 

jako zdroje iniciace. Elektrické jiskry mohou vznikat, např.: 
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- Při zapínání a vypínání elektrických obvodů; 

- Při uvolnění spojů; 

- Rozptylovými proudy. 

Nízké napětí (nižší než 50 V) je zaměřeno pro ochranu osob před zasažením 

elektrickým proudem, ale není to opatření zaměřené na ochranu před výbuchem. Ovšem  

i nižší napětí než uvedené by mohlo vytvořit dostatek energie a ta může vznítit výbušnou 

atmosféru.[4] 

Elektrotechnická zařízení tvoří jednotlivé nebo vzájemně spojené provozní 

prostředky. Ty vyrábějí, přeměňují, skladují, rozdělují, přepravují, měří, řídí nebo 

spotřebovávají elektrickou energii. Už při malých napětích mohou vznikat elektrické jiskry 

– elektrické oblouky a ty mohou vytvářet horké povrchy.[2] 

2.1.5 Rozptylové elektrické proudy, katodová ochrana proti korozi 

Rozptylové elektrické proudy mohou protékat v elektricky vodivých systémech nebo 

částech systémů a to jako zpětné proudy v zařízeních pro výrobu energie, následek zkratu 

nebo zemního zkratu při závadě v elektrických instalacích. Dále jako výsledek magnetické 

indukce nebo jako následek úderu blesku.[2] Pokud jsou takováto zařízení spojována, 

odpojována nebo přemosťována, tak již při malých rozdílech potenciálu může elektrická 

jiskra iniciovat výbušné směsi.[2] 

2.1.6 Statická elektřina 

Jsou-li splněny určité podmínky, mohou se vyskytnout zápalné výboje statické 

elektřiny. Tento výboj z nabitých izolovaných vodivých částí může snadno vést k zápalným 

jiskrám. U nabitých částí, které jsou vyrobené z nevodivých materiálů (většina plastů a jiné 

materiály) mohou vznikat trsové výboje, ve speciálních případech může dojít i ke vzniku 

plazivých výbojů. U sypkého materiálu na hromadě mohou vznikat kuželové výboje  

a výboje podobné blesku z mraku. Tyto trsové výboje mohou vznítit téměř všechny výbušné 

atmosféry plynu a páry, zároveň nemůže být vyloučena ani iniciace výbušných atmosfér 

prachu nebo vzduchu s extrémně nízkou minimální iniciační energií. Dle energie ve výboji, 

mohou výše zmíněné výboje iniciovat všechny druhy výbušných atmosfér.[2][4] 
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2.1.7 Úder blesku 

Ke vznícení dojde vždy, pokud směřuje blesk do výbušné atmosféry. Možná je také 

iniciace vysokou teplotou, které je dosaženu u bleskosvodu. Ve všech směrech se od místa 

úderu blesku mohou projevit jiskry a sršení ohně. Ty mohou iniciovat výbušné směsi.[2][4] 

2.1.8 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny od 104 Hz do 3.1012 Hz 

Elektromagnetické vlnění vystupuje ze systémů, které generují a používají 

vysokofrekvenční rádiovou elektrickou energii. Jako příklad jsou uvedeny 

vysokofrekvenční generátory určené k ohřevu, sušení, kalení, svařování nebo řezání.[4] 

Vodivé části, které se nachází v poli vyzařování, fungují jako přijímací anténa. Je-li 

pole dostatečně silné a přijímací anténa dostatečně velká, mohou vodivé části způsobit 

vznícení výbušné atmosféry. Přijatá energie může rozžhavit tenké dráty, nebo vytvářet jiskry 

při spojení, popř. přerušení vodivých částí. Nachází-li se v blízkosti silných polí 

vysokofrekvenčního záření nevodivé součásti, může dojít k jejich ohřátí a mohou způsobit 

iniciaci.[4] 

2.1.9 Elektromagnetické vlny od 3.1011 Hz do 3.1015 Hz 

Záření optického spektra může být zdrojem vznícení absorpcí ve výbušných 

atmosférách nebo pevnými povrchy. Zvláště tehdy, je-li toto vyzařování soustředěno, 

zaostřeno například pomocí čočky. Sluneční světlo vyvolá vznícení, iniciuje výbušnou směs, 

jsou-li paprsky zaostřeny – dutým zrcadlem. [4] 

Záření intenzivních světelných zdrojů absorbují částice prachu, které se poté mohou 

stát zdrojem vznícení výbušných atmosfér nebo usazeného prachu.[4] 

Lasery mohou působit i na velké vzdálenosti. Energie a hustota výkonu 

nezaostřeného svazku by mohla být tak veliká, že by mohlo dojít k iniciaci. Také zde dochází 

k ohřevu, zvláště tehdy, když paprsky dopadají na pevný povrch nebo, pokud jsou 

absorbovány na špinavých průhledových částech.[2][4] 

2.1.10 Ionizující záření 

Ionizující záření, jako např. rentgenové záření, laser, ultrafialové záření, může 

iniciovat výbušné atmosféry jako výsledek absorbování energie. Mimo to se může 

následkem vnitřní absorpce radiační energie ohřívat i radioaktivní zdroj do takové míry, kdy 
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překročí minimální teplota vznícení okolní výbušné atmosféry. Následkem působení 

ionizujícího záření může dojít k chemickému rozkladu nebo jiné reakci. Ty mohou vytvořit 

vysoce aktivní radikály nebo nestabilní sloučeniny. Následně může dojít k iniciaci.[2][4] 

2.1.11 Ultrazvuk 

Velký podíl energie u ultrazvuku je absorbován tuhými, popř. kapalnými látkami.  

U látky, která je vystavena ultrazvuku, může dojít k zahřátí na takové hodnoty, že 

v extrémních případech dojde ke vznícení. [4] 

2.1.12 Adiabatická komprese a rázové vlny 

Vysoké teploty mohou vznikat u adiabatických kompresí nebo téměř adiabatických 

kompresí i při rázových vlnách a tak může být vznícena výbušná atmosféra, popř. usazený 

prach. Avšak tento ohřev závisí hlavně na tlakovém poměru, ne na rozdílu tlaků.[4]  

Při náhlém uvolnění vysokotlakých plynů do potrubí jsou generovány rázové vlny. 

Jsou rozšiřovány do oblastí s nízkým tlakem a to rychleji, než rychlost zvuku. Dojde-li 

k odrážení v ohybech potrubí, zúžení, uzavřenými ventily apod., mohou vznikat velmi 

vysoké teploty.[4] 

2.1.13 Exotermické reakce včetně samovznícení prachů 

Většina chemických reakcí je exotermická. Tyto reakce poté mohou působit jako 

zdroj iniciace a to v případech, kdy je produkce tepla větší než jsou tepelné ztráty do okolí. 

Ovšem dosáhnutí vysoké teploty je závislé také na poměru objemu k povrchu reagujícího 

systému, okolní teplotě a době trvání. Vysoké teploty mohou vést k iniciaci výbušných 

atmosfér, ale také ke vzniku doutnání popř. hoření.[4] 
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3 Charakteristika používaných látek 

3.1 Hořčík a jeho vlastnosti 

Hořčík, označený v periodické tabulce prvků symbolem Mg (latinsky Magnesium), 

patří do skupiny prvků II A, neboli prvků alkalických zemin. Jedná se o lehký, středně tvrdý 

stříbrolesklý kov (Obrázek 4). V přírodě se elementární hořčík nevyskytuje vůbec. 

Vyskytuje se v mořské vodě, v horninách, jako nerozpustné uhličitany, sírany a křemičitany. 

Nejrozšířenější jsou jeho minerály, a to například magnezit MgCO3 neboli uhličitan 

hořečnatý. Nebo také dolomit CaCO3.MgCO3, systematickým názvem směsný uhličitan 

hořečnato-vápenatý, popřípadě periklas MgO, oxid hořčíku, ten má zároveň nejvyšší 

procentuální obsah hořčíku, což je 60,3 %.[6][7]  

 

Obrázek 4 Hořčík [17] 

Hořčík odolává oxidaci. Jelikož má jako konstrukční materiál malou hustotu 1738 

kg/m3, která je dána malou atomovou hmotou s velkým atomovým poloměrem, je hojně 

využíván při výrobě lehkých a pevných slitin. Dále je využíván v organické syntéze a při 

pyrotechnických aplikacích jako redukční činidlo. Teplota tání čistého hořčíku je 650 °C  

a teplota varu 1090 °C. Základní charakteristiky jsou shrnuty v Tabulce 1.[6][7] 
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Tabulka 1 Základní charakteristika hořčíku 

Atomové 
číslo 

Skupenství Atomová 
hmotnost 

Hustota Teplota tání Teplota varu 

12 Pevné 24,31 g.mol-1 1738 kg/m3 650 °C 1090 °C 

 

3.2 Hliník 

Velmi lehký kov bělavě šedé barvy, používaný v elektrotechnice a ve formě slitin 

v leteckém průmyslu a mnoha dalších odvětvích. To jsou základní vlastnosti hliníku, 

chemickou značkou označovaný jako Al, a jenž je latinsky nazýván Aluminium. V přírodě 

se s ním setkáme prakticky pouze jako se sloučeninou, jelikož je velmi reaktivní. Při 

kontaktu se vzduchem se pokrývá matnou vrstvičkou oxidu hlinitého. Ten zabraňuje další 

reakci, a proto jsou hliníkové předměty lesklé. Nejznámější sloučeninou, rudou, je bauxit 

Al2O3 . 2 H2O, čili dihydrát oxidu hlinitého. Hliník je díky svým vlastnostem, a to chemické 

odolnosti a nízké hmotnosti, hojně využíván při výrobě předmětů pro denní potřeby. Dříve 

se z něj vyrábělo kuchyňské nádobí, příbory a drobné mince. Vůbec nejznámější výrobek 

z hliníku je alobal. Ten je využíván při tepelné úpravě pokrmů, jako ochranný obalový 

materiál. Jeho základní charakteristiky jsou shrnuty v Tabulce 2.[6][7]  

 

Obrázek 5 Pyrotechnický hliník [18] 
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Tabulka 2 Základní charakteristiky hliníku 

Atomové 
číslo 

Skupenství 
Atomová 
hmotnost 

Hustota Teplota tání Teplota varu 

13 Pevné 26,98 g.mol-1 2700 kg/m3 660,32 °C 2519,00 °C 

 

3.3 Zirkonium 

Zirkonium latinským názvem Zirkonium, chemickou zkratkou značený jako Zr. 

Jedná se o šedý až stříbřitě bílý, kovový prvek (Obrázek 6). Poměrně lehký kov se střední 

tvrdostí. Je mimořádně odolný proti korozi. Hojně je užíván v jaderné energetice, jelikož má 

velmi nízký účinný průřez pro záchyt neutronů. Uplatnění nachází ale také jako složka 

různých slitin a protikorozních ochranných vrstev.  

 

Obrázek 6 Zirkonium [19] 

I zirkonium se vyskytuje v přírodě v podobě sloučenin, v řadě minerálů, kdy je 

poměrně hojně zastoupeno v zemské kůře. Nejvýznamnější sloučeninou je křemičitan 

zirkon neboli křemičitan zirkoničitý – ZrSiO4. V Tabulce 3 jsou shrnuty jeho základní 

vlastnosti.[6][7] 

Tabulka 3 Základní charakteristiky zirkonia 

Atomové 
číslo 

Skupenství 
Atomová 
hmotnost 

Hustota Teplota tání Teplota varu 

40 Pevné 91,23 g.mol-1 6,52 g/cm3 1854,85 °C 4408,85 °C 
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3.4 Nitrocelulóza 

Nitrocelulóza je látka, která vzniká esterifikací celulózy působením kyseliny dusičné 

nebo silné nitrační směsi. Přesněji je označována jako nitrát celulózy a jedná se o bílou 

vláknitou látku, která je vysoce hořlavá a představuje vážné riziko požáru. Hoří velmi 

jasným žlutým plamenem. Má velmi nízký bod vzplanutí a to 53 °C. Vzplane vlivem jiskry, 

plamene nebo sálavého tepla. Za bod varu je označována teplota 83 °C. Je nerozpustná ve 

vodě, avšak rozpustná v esterech, ketonech a dalších rozpouštědlech. Se vzduchem tvoří 

snadno výbušnou směs.[8][9] 

Působením kyseliny dusičné HNO3 na celulózu C6H10O5 za přítomnosti kyseliny 

sírové H2SO4 (popř. kyseliny fosforečné H3PO4) vzniká nitrocelulóza C6H8(NO2)2O5 a voda 

H2O: 

2 HNO3 + C6H10O5 → C6H8(NO2)2O5 + 2 H2O [8][9] 

 

Obrázek 7 Nitrocelulóza s obsahem dusíku  do 12,6 % 
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3.5 Střelný prach 

V praktické části byly použity dva druhy střelného prachu. Dříve používaný černý 

střelný prach. Jedná se o tzv. puškový prach. Je složen ze 75% dusičnanem draselným 

(KNO3), z 10% sírou a 15% dřevným uhlím (Obrázek 8).  

 

Obrázek 8 Černý střelný prach [20] 

Druhým střelným prachem byl bezdýmný střelný prach (Obrázek 9). Jeho hlavní 

složkou je nitrocelulóza. Bezdýmný střelný prach je využíván při výrobě nábojů do zbraní.  

 

Obrázek 9 Destičkový bezdýmný střelný prach 
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4 Stanovení spalného tepla materiálů dle ČSN ISO 1928 

První praktickou částí této práce bylo stanovení spalného tepla u vzorku 

nitrocelulózy. Norma ČSN ISO 1928 definuje spalné teplo jako množství tepla, které se 

uvolní dokonalým spálením paliva v kalorimetrické tlakové nádobě v prostředí stlačeného 

kyslíku při teplotě 25 °C vztažené na jednotku hmotnosti. Zkouška probíhala na 

poloautomatickém kalorimetru IKA C 200 (Obrázek 10). [10] 

 

Obrázek 10 Kalorimetr IKA C 200 s příslušenstvím [21] 

Přístroj IKA C 200 je umístěn v laboratoři na fakultě bezpečnostního inženýrství 

v místnosti C 312. Přístroj je poloautomatický, což znamená, že se dá měřit v automatickém 

režimu práce, kdy přístroj sám vyhodnotí a vypočítá spalné teplo na základě zadané navážky. 

Druhou možností je měření v manuálním režimu. Přístroj změří teplotu vody v kalorimetru 

ve stupních celsia a poté uvádí hodnoty rozdílů od počáteční teploty, ale v Kelvinech. Tyto 

hodnoty je třeba zapisovat, přístroj hodnoty každou minutu aktualizuje. Poté, co dojde 

k ustálení teploty, což znamená, že rozdíly jsou menší než 0,003, zapíšeme pět hodnot  

a zadáme požadavek na zapálení – ignition. Nastává hlavní úsek, stále zapisujeme hodnoty. 

Teplota stoupá a přibližně po 7 – 8 minutách je dosaženo maximální teplot. Tato hodnota 
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znamená, že hlavní úsek skončil a začíná konečná fáze, kdy dochází k pomalému snižování 

teploty. Po odečtení 5. teploty v poklesu je měření hotové a proces ukončíme.[13] 

Spalné teplo se vypočítá podle následujícího vzorce: 

𝑄𝑠 =  
𝐶(𝐷𝑡 −𝐾)−𝑐

𝑚
   [J.g-1]         (1) 

- C je tepelná kapacita kalorimetrického systému   [J.°C-1] 

- Dt celkový vzestup teploty v hlavním úseku    [°C] 

- K oprava na výměnu tepla s okolní atmosférou   [°C] 

- C součet oprav       [J] 

o c = c1 + c2 + c3 + c4 , kde c2, c3, c4 zanedbáme 

o c1 oprava na teplo, uvolněné spálením nitky  50 J 

- m hmotnost navážky analytického vzorku paliva.  [g] 

Oprava na výměnu tepla kalorimetrického systému s okolím K se vypočítá podle 

vzorce:  

𝐾 = 0,5 ( 𝑑𝐻 + 𝑑𝐾 ) + (𝑛 − 1)𝑑𝐾        (2) 

- dh je průměrná změna teploty za minutu v počátečním úseku  [°C] 

- dk je průměrná změna teploty za minutu v konečném úseku [°C] 

- n počet minut v hlavním úseku.[13] 
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5 Záznam průběhu iniciace 

Pro záznam iniciace byla použita rychloběžná kamera. Jako vhodná byla zvolena 

kamera se schopností snímat rychlostí 1000 snímků za vteřinu. Aby bylo dosaženo přesnosti, 

byl použit přístroj pro synchronizaci (Obrázek 11). Tento přístroj byl vyroben na fakultě. 

Skládá se z několika na sebe navazujících přístrojů. K dispozici je zdroj, synchronizační 

jednotka a ovladač, jehož pomocí dochází ke spuštění všech připojených přístrojů,  

ale zároveň také k blokaci zdroje, aby nedošlo k nehodě při měnění vzorku. Jako základní 

nastavení byl použit stejnosměrný filtrovaný zdroj s napětím 24 V a proudem 12 A. Během 

měření bylo toto nastavení sníženo na napětí 12 A a taktéž i proud byl změněn na 12 A. 

 

Obrázek 11 Iniciační a synchronizační jednotka 

Cílem této části práce bylo snímání jednotlivých připravených iniciátorů. Jednotlivé 

záběry byly uloženy, aby mohlo následně dojít k jejich analýze. Iniciátory byly umístěny 

před černým pozadím, na kterém byl umístěn “terč“ (Obrázek 12), který posloužil jako 

informativní měřítko. Byl sestaven z pruhů bílé a černé barvy, kdy měl každý pruh rozměr 

5 cm až do celkového rozměru 1 x 1 m. Stojan, na který byly umísťovány sledované 

iniciátory, byl vzdálen 1 metr od terče. Jednalo se o laboratorní stojan. Na něm byl přichycen 

držák s nainstalovaným přívodem zdroje, do něhož byly iniciátory usazovány. Stojan a 

připravené zařízení i následně připevněné iniciátory si můžete prohlédnout na Obrázcích 32, 

33, 34,35, 38, 39 a 40. 
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Obrázek 12 Připravené pozadí 

5.1 Použité iniciátory 

Pro toto měření byly použity následující iniciátory: 

- Iniciátor tvořený elektrickým mžikovým palníkem a nitrocelulózou 

- Iniciátor tvořený elektrickým mžikovým palníkem a střelným prachem, 

- Iniciátor WB – S2 – G2, 

- Německý iniciátor Sobbe 

 

5.1.1 Elektrický mžikový palník + nitrocelulóza 

Jedná se o iniciátor vytvořený na fakultě. Je sestavený z elektrického mžikového 

palníku, nitrocelulózy, která je zabalena v cigaretovém papírku a obaluje již zmíněný 

elektrický mžikový palník. Pro zisk energie 10 kJ, byla vypočtena a zvolena navážka 

nitrocelulózy 0,5 g, zabalená v cca 2/3 hmotnosti cigaretového papírku. Mžikový palník má 

energii 86 J. Takto připravený iniciační zdroj o energii 10 kJ můžete vidět na Obrázku 13. 
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Obrázek 13 Iniciační zdroj - elektrický mžikový palník a nitrocelulóza 

5.1.2 Elektrický mžikový palník + střelný prach 

U střelného prachu byly použity dva vzorky. Stejně jako u nitrocelulózy byly použity 

cigaretové papírky na zabalení připraveného vzorku. Výsledek můžete vidět na Obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Iniciační zdroj - elektrický mžikový palník a střelný prach 

Byly použity navážky 1 g a 2 g. Prvním z nich byl hrubý střelný prach. Vzorek nebyl 

nijak upravován, takže zůstal v hrubé formě. Druhým vzorkem byl destičkový 

nitrocelulózový bezdýmný střelný prach. 
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5.1.3 Sobbe iniciátor 

Další iniciační zdroj, který byl použit, byl zakoupen v Německu (Obrázek 15). Tyto 

palníky jsou vyráběny v Dortmundu firmou Sobbe GmbH. Palník má uvedenou energii 5 kJ. 

V kalíšku se nachází elektrický mžikový palník a pyrotechnická směs zapouzdrovaná 

víčkem. Při rozebírání tohoto iniciátoru byly nalezeny rozdělené prachové směsi papírkem 

(Obrázek 36). Celý obsah prachové směsi odpovídal hmotnosti 1,2 g. Na Obrázku 47 jsou 

vyobrazeny pro porovnání obsahy pyrotechnických směsí iniciátorů WB – S2 – G2 a Sobbe.  

 

Obrázek 15 Připravený iniciátor od firmy Sobbe 

5.1.4 WB – S2 – G2 

Posledním použitým vzorkem byl iniciátor vyrobený v Polsku (Obrázek 16). Jeho 

přesné označení je WB – S2 – G2. Dle dostupných informací je jeho energie 5 kJ, tedy 

rovnocenná, jako u Sobbe iniciátoru. Liší se od německého hlavně ve stylu provedení. Jedná 

se o „kuličku“, uvnitř které je prašná směs a elektrický mžikový palník. Rozebraný iniciátor 

vážil necelý 1 g, a ačkoliv to bylo méně, tak při iniciaci projevoval energii podstatně větší. 

Na Obrázku 47 je vidět rozebraný iniciátor v porovnání s německým iniciátorem Sobbe.  
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Obrázek 16 Polský iniciátor – WB – S2 – G2 

5.2 Časová odezva jednotlivých iniciátorů 

V následujících kapitolách budou rozebírána měření v závislosti na čase. V jakém 

čase od přívodu zdroje dojde k prvnímu projevu zapálení. Porovnány byly nejen samotné 

vzorky, jak se lišily, ale také mezi sebou. Pořízená videa byla rozfázována na fotografie po 

milisekundách, aby bylo docíleno přesnosti a následné fotografie mohly být použity i při 

porovnávání. U každého měření byl vybrán jeden vzorek a z pořízených fotografií byl 

sestaven sled obrázků pro názornou představu, jak se chovají po iniciaci (Obrázky 41, 42, 

43, 44).  

5.2.1  Elektrický mžikový palník + nitrocelulóza 

Palník s nitrocelulózou byl zaznamenán jednotlivě a to celkem čtyřikrát. K zapálení 

iniciátoru by mělo dojít do 10 ms. Z Tabulky 4 můžeme vyčíst, že u tohoto palníku k tomu 

došlo pouze v jednom ze čtyř případů, ačkoliv byly očekávány pozdější projevy. Je patrné, 

že po prvním viditelném projevu iniciace dochází nejprve k vytvoření dýmu a následně se 

vyvíjí plamen (Obrázek 41). Ten roste až do maximálního rozsahu, než dojde k vyhoření 

směsi a uhasnutí. Po shoření zůstává elektrický mžikový palník a neshořelý zbytek papírku, 

ve kterém byla nitrocelulóza zabalena (Obrázek 46).   

5.2.2 Elektrický mžikový palník + střelný prach 

Vzorky střelných prachů byly zaznamenány také celkem čtyřikrát. Byly porovnávány 

společně, bez rozdílu střelného prachu. Zaznamenány byly nejprve palníky s navážkou 1 g 
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a poté 2 g. Z Tabulky 4 je sice patrné, že první viditelný projev zapálení byl zjištěn do 10 

ms. Avšak prvním projevem byl oproti ostatním palníkům pouze dlouhý vývoj dýmu. Až po 

několika milisekundách došlo k vytvoření zřetelného plamene. (Obrázek 44) Pravděpodobně 

to bylo dáno tím, že vzorky nebyly nijak upraveny, a bylo tak zapotřebí více času na zapálení 

střelného prachu. Zůstatkem byl stejně jako u nitrocelulózového palníku zbytek 

cigaretového papírku a elektrický mžikový palník. 

5.2.3 Sobbe iniciátor 

Pro svoji schopnost směrového účinku, byly iniciátory od firmy Sobbe snímány dva 

zároveň a nasměrované od sebe. Toto rozdělení bylo snímáno celkem třikrát. Německé 

iniciátory byly spolehlivé. K iniciaci došlo vždy do 10 ms. Vzhledem k jejich sestavení  

a směrovému účinku, byl také jejich vývoj téměř totožný. (Obrázek 42) Zpravidla došlo 

k iniciaci mezi 6 – 7 ms. (Tabulka 4) 

5.2.4 WB – S2 – G2 

Tyto iniciátory byly zaznamenávány stejně samostatně, jelikož nedocházelo 

k vytvoření pravidelného tvaru. Palník je nekompaktní a po iniciaci dojde k rozdělení na dva 

a více kusů. (Obrázek 43) Celkem pětkrát byla snímána iniciace těchto palníků. I u těchto 

palníků docházelo k iniciaci do 10 ms, a stejně jako u německých k tomu docházelo mezi 6 

– 7 ms, jak je uvedeno v Tabulce 4.  

Tabulka 4 Jednotlivé časy zapálení 

5.3  Geometrie plamene  

 Fotografie pořízené rozstříháním videa po milisekundách byly využity k analýze 

rozměrů plamene u vzorku elektrického mžikového palníku a nitrocelulózy. U střelných 

prachů byl sice první projev iniciace do 10 ms, avšak jednalo pouze o vznik dýmu. Plamenný 

projev u hrubého střelného prachu nastal až po několika milisekundách, ale nebyl měřitelný. 

 
Doba iniciace [ms] 

Průměrná doba 
iniciace [ms] 

Elektrický mžikový 
palník + nitrocelulóza 

12 10 11 11  11 

Elektrický mžikový 
palník + střelný prach 

7 7 7 10  7,7 

Německý iniciátor 6 7 7   6,7 

Polský iniciátor 7 7 7 6 6 6,6 
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Plamen se žádným způsobem nerozpínal. U vzorku destičkového prachu byl průběh totožný, 

pouze došlo k vývoji plamene za přítomnosti kouře. Rozdíl mezi vzorky střelných prachů  

a vzorku s nitrocelulózou byl v čase, kdy došlo ke shoření látky a vzniku plamenného 

projevu. V čase, kdy dosahuje vzorek s nitrocelulózou maximálních rozměrů, u destičkového 

střelného prachu teprve plamen vzniká. V této částí byl hodnocen právě plamen a jeho růst. 

Nejprve byl hodnocen čas, při kterém došlo k prvnímu viditelnému projevu iniciace, 

např. vývin kouře, plamene. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, tak u těchto palníků 

docházelo k iniciaci průměru kolem 11 ms. Dalšími časy, které byly použity pro sledování 

vývoje plamene, byly poté zvoleny 20, 30, 35, 40, 45, 50 a 60 ms. Během této doby 

docházelo ke zvětšování plamene až do maximálního rozměru. U druhého měření byl ve 20 

ms vidět pouze dým a až ve 30 ms, se projevil měřitelný plamen.  Každý plamen má jiný 

projev. Bylo to dáno i podmínkami, kdy byl u některých měření plamen mírně unášen 

větrem. V Tabulce 5 jsou zapsány pro přehlednost všechny rozměry v udaných časech,  

se kterými se dále pracovalo.  

 

Tabulka 5 Rozměry plamene v závislosti na čase u vzorků s nitrocelulózou 

Rozměry jednotlivých plamenných projevů v čase (šxv) [mm] 

 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

20  50 x 90 pouze dým 79 x 114 36 x 50 

30  145 x 163 100 x 138 143 x 143 93 x 150 

35  170 x 220 125 x 175 186 x 179 129 x 200 

40  180 x 238 157 x 171 179 x 221 157 x 214 

45  188 x 238 179 x 193 200 x 229 214 x 250 

50  200 x 255 214x 221 221 x 229 236 x 300 

60  210 x 275 214 x 243 229 x 236 300 x 321 

  

U bezdýmného střelného prachu byl změněn čas, za který docházelo k vývoji 

plamene (Tabulka 6). Jak již bylo zmíněno výše, bylo to hlavně z důvodu opožděného 

vytvoření plamene, která nastal až v pozdějším čase.  
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Tabulka 6 Rozměry plamene v závislosti na čase u vzorků se střelným prachem 

Rozměry jednotlivých plamenných projevů v čase (šxv) [mm] 

 1. měření 2. měření 

30 První neměřitelné projevy 

40 66 x 125 75 x 100 

50 75 x 144 125 x 175 

60 131 x 188 188 x 281 

70 188 x 238 206 x 369 

80 200 x 288 256 x 413 

90 219 x 319 288 x 463 

 

Pro následné vyhodnocení byl použit výpočet obsahu plochy elipsy. Plocha elipsy se 

vypočítá následujícím vzorcem: 

𝑆 =  𝜋𝑎𝑏 [𝑚2]         (3) 

- a je délka hlavní poloosy, 

- b je délka vedlejší poloosy. 

Dle vzorce (3) byly poté vypočteny plochy plamene v zadaném čase. Příklad výpočtu 

plochy u prvního měření nitrocelulózového palníku ve 20 ms:  

𝑎 =  
50

2
= 25 𝑚𝑚 

𝑏 =  
90

2
= 45 𝑚𝑚 

𝑆 =  𝜋 . 25 . 45 = 3534,3 𝑚𝑚2 

𝑆 = 0,0035 𝑚2 
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Výsledky byly převedeny na m2 a jsou uvedeny v Tabulce 7 pro nitrocelulózu a pro 

střelný prach v Tabulce 8. Pro názornou ukázku byly vytvořeny z těchto získaných hodnot 

grafy (Obrázek 17 a 18). U vzorku nitrocelulózy je patrné, že vývoj plochy plamene je téměř 

totožný. V daných časech se plocha zvětšuje, až dojde k maximálnímu nárůstu plochy. 

Odlišné je pouze měření č. 4. U něj dochází ve 45 ms k mnohem většímu nárůstu plochy 

plamene, než u předchozích měření. V grafu je tato odchylka viditelná na první pohled 

(Obrázek 17). 

 

Tabulka 7 Plocha plamene nitrocelulózy 

Plocha plamene [m2] 

Čas [s] 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

0,020 0,0035 0,0000 0,0071 0,0014 

0,030 0,0186 0,0108 0,0161 0,0110 

0,035 0,0294 0,0172 0,0261 0,0203 

0,040 0,0336 0,0211 0,0311 0,0264 

0,045 0,0351 0,0271 0,0360 0,0420 

0,050 0,0401 0,0371 0,0397 0,0556 

0,060 0,0454 0,0408 0,0424 0,0756 

 

 

Obrázek 17 Znázornění plochy plamene nitrocelulózy pomocí grafu 
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U střelného prachu dochází k odlišnosti takřka ihned po vzniku plamene. Ve 40 ms 

je nárůst totožný, avšak s přibývajícím časem se zvětšuje plocha plamene u 2. měření, až je 

v 90 ms téměř dvojnásobná (Obrázek 18). Pravděpodobně je to dáno rozdílnou navážkou. 

Při 2. měření byla zvolena navážka 2 gramů oproti 1. měření, kdy byla navážka pouze 1 

gram.  

Tabulka 8 Plocha plamene střelného prachu 

Plocha plamene [m2] 

Čas [s] 1. měření 2. měření 

0,030 0,0000 0,0000 

0,040 0,0065 0,0059 

0,050 0,0085 0,0172 

0,060 0,0193 0,0415 

0,070 0,0351 0,0597 

0,080 0,0452 0,0830 

0,090 0,0550 0,1050 

 

 

Obrázek 18 Znázornění plochy plamene střelného prachu pomocí grafu 

 

5.4 Vývoj iniciace u Sobbe iniciátorů 

Německé iniciátory se vyznačovaly pravidelností rozstřelu se směrodatným 

účinkem. Díky svému sestavení, kdy je pyrotechnická směs uložena v plastovém kalíšku, 
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docházelo takřka ke stejným projevům iniciace a po iniciaci zůstal prázdný kalíšek. (Obrázek 

37) Vždy došlo k vytvoření kužele, který se s narůstajícím časem zužoval. Cílem měření 

bylo zjistit úhel, který svíral kužel v určitém čase. Následně byly výsledky porovnávány.  

K vytvoření kužele docházelo takřka po zapálení. Časem, kdy byl kužel nejlépe vidět 

a byl nejlépe měřitelný, byla zvolena 22 milisekunda.  V tomto čase docházelo k viditelnému 

projevu kužele a ten mohl být měřen (Obrázek 19). V  Tabulce 9 jsou uvedeny úhly, které 

kužel svíral ve 22 ms u všech záznamů iniciátorů Sobbe.  

 

Obrázek 19 Sobbe iniciátor - vývoj kužele 

5.5 Vývoj iniciace u iniciátorů WB – S2 – G2 

Díky svému provedení docházelo u polských iniciátorů pokaždé k jinému projevu 

hoření. Tvaru kuličky, oproti iniciátorům Sobbe, nezajistí pravidelnost výstřelu. Dojde 

k zapálení směsi uvnitř a poté k rozstřelu obalu. Ten se pohyboval vždy jinak. Docházelo  

u něj k rozdělení na dva a více kusy, které se pohybovaly různými směry. I zde zůstal po 

iniciaci elektrický mžikový palník. (Obrázek 45) Pouze u dvou případů došlo k rozstřelení 

do tvaru kužele, dvěma směry (Obrázek 20). Avšak zde byla použita pro měření 18 ms, 

jelikož u těchto iniciátorů docházelo k rychlému rozstřelu a vzniklý kužel nedržel tvar.  
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Obrázek 20 WB - S2 - G2 - vývoj kuželů 

U polského typu docházelo k podstatnému rozstřelu a úhly, které svírají kužele, jsou 

větší, než je tomu u iniciátorů Sobbe. Výsledky jsou uvedeny i s iniciátory Sobbe (Tabulka 

9). Zde uvedené zprůměrované hodnoty byly poté využity v následující kapitole pro 

vykreslení úhlů ve vybraných autoklávech.  

Tabulka 9 Vzniklé úhly ve vybraných časech 

Typ iniciátoru Úhel Průměrné hodnoty 

Sobbe 

64° 

63° 62° 

63° 

WB - S2 - G2 
73° 

75° 
77° 

 

5.6 Výbuchové autoklávy 

Pro popis těchto zařízení byly zvoleny výbuchové autoklávy, které vyrábí a poskytuje 

firma, která má sídlo ve Švýcarské Basileji, Adolf Kühner AG. Tato společnost má již 

spoustu zkušeností v konstrukci zařízení odolávajícím výbuchovým tlakům. 

Konstrukce výbuchového autoklávu se skládá z několika částí, které jsou uvedeny na 

blokovém schématu na obrázku číslo. Hlavní jednotkou, která obsahuje a propojuje veškeré 

komponenty autoklávu je KSEP 332. Samotná nádoba autoklávu má tvar duté ocelové koule. 

Díky své konstrukci odolává maximálnímu výbuchovému tlaku. Objem nádoby je 20 l. 
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Autokláv je schopen odolat tlakům i 30 bar a jeho maximální tlak je 39 bar. Koule je 

dvouplášťová a vyrobena z austenitické oceli, která odolává korozi a její dobrou vlastností 

je její velká pevnost. Ostatní části na autoklávu jsou vyrobeny taktéž z nekorodujících 

materiálů. Zajímavostí je, že mezi stěnou vnějšího (2 mm) a stěnou vnitřního (4 mm) pláště 

cirkuluje voda (V=1,5 l). Ta se používá jako chlazení při vyšším vytížení autoklávu. 

Důvodem je požadavek, aby testy v autoklávu probíhaly za stejných podmínek. Následná 

vyšší teplota by mohla mít za následek ovlivnění výbuchových parametrů.[11] 

 

Obrázek 21 Schéma 20 l autoklávu od firmy Kühner [11]  
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5.7 Chování ve výbuchových autoklávech 

V této části práce byly použity výsledky z předchozí kapitoly. Aby bylo možné 

vizuálně vidět chování příslušných iniciátorů ve výbuchových autoklávech, byly použity 

zjištěné úhly, které svíral kužel pro zakreslení do příslušných vnitřních průměrů autoklávů. 

Jednalo se o vykreslení průměrné hodnoty úhlů u iniciátoru Sobbe a WB – S2 – G2. 

Příslušné vnitřní rozměry autoklávů byly následující: 

- VA 20 – 335 mm, 

- VA 250 – 800 mm, 

- VA 1000 – 1260 mm. 

Do výše uvedených rozměrů byly zakresleny úhly, které svírá vzniklý kužel v daném 

čase. Zároveň byl vykreslen i jeho dosah v tomto čase. Vykreslený kužel byl vyšrafován 

(Obrázek 22). 

 

Obrázek 22 Vykreslený kužel iniciátoru Sobbe ve VA 20 
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U výbuchových autoklávů s objemem 20 a 250 l docházelo k překračování 

pomyslných hranic. Je tedy pravděpodobné, že při skutečném měření dochází k vyplnění 

celého, popř. téměř celého objemu autoklávu po nárazu na stěnu (Obrázek 23, 24 a 25).  

 

Obrázek 23 Vykreslený kužel palníku Sobbe ve VA 250 

 

Obrázek 24 Vykreslený kužel palníku WB - S2 - G2 ve VA 20 
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Obrázek 25 Vykreslený kužel palníku WB - S2 - G2 ve VA 250 

 

Výbuchový autokláv VA 1000 je však objemnější a k překročení hranic došlo jen  

u polského palníku (Obrázek 26). Avšak Sobbe iniciátor končí před hranicí (Obrázek 27). 

Dalo by se předpokládat, že právě v tomto autoklávu nebude zaplněn celý prostor.  

 

Obrázek 26 Vykreslený kužel iniciátoru WB - S2 - G2 ve VA 1000 
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Obrázek 27 Vykreslený kužel palníku Sobbe ve VA 1000 

Pro vykreslení nitrocelulózového palníku byly použity největší rozměry plochy, 

kterou plamen měl.  Pro šířku tak byl dán rozměr 288 mm a následně pro výšku 463 mm.  

I u nitrocelulózového palníku došlo k překročení hranic autoklávu pouze v případě 20 l. 

(Obrázek 28) 

 

Obrázek 28 Vykreslená plocha plamene ve VA 20 
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U VA 250 a VA 1000 nezaplnila plocha plamene tak velký objem. Vyplývá to již 

z rozměrů samotných autoklávů a plamene. Plocha plamene vedená od středu se pouze 

přiblíží stěně VA 250. (Obrázek 29) Při vyobrazení ve VA 1000 zabírá pouze středovou část 

autoklávu. (Obrázek 30) 

 

Obrázek 29 Vykreslená plocha plamene ve VA 250 

 

Obrázek 30 Vykreslená plocha plamene ve VA 1000 
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6 Měření spalného tepla nitrocelulózy 

Tato část předložené bakalářské práce se věnuje výpočtu a stanovení spalného tepla 

nitrocelulózy. Vzorek nitrocelulózy, kterým fakulta disponuje, je od společnosti Synthesia, 

a.s. se sídlem v Pardubicích. Jedná se o průmyslovou nitrocelulózu typu E s obsahem dusíku 

od 11,8 – 12,3 % a je vlhčená ethanolem. Na fakultě dochází k jejímu následnému vysušení.   

Měření probíhalo ve Výškovicích v laboratoři č. C 312. Zde se nachází kalorimetr 

IKA C 200, jehož pomocí bylo měřeno a počítáno spalné teplo. V kapitole 5.6 je uveden 

postup měření a výpočtu. Ke měření byly použity kapsle, do nichž se vložil vzorek 

nitrocelulózy (Obrázek 31). Dle pracovního postupu se poté nachystal samotný kalorimetr  

a vzorek. Nachystaný vzorek byl vložen do tlakové nádoby a ta byla následně natlakována 

stlačeným kyslíkem. Takto nachystaná nádoba byla uložena do kalorimetru a mohlo poté 

začít měření v manuálním režimu práce. Práce spočívala v opisování teplot vody, které 

kalorimetr po minutových intervalech aktualizoval. Pomocí nich a dalších hodnot bylo 

možné poté vypočítat již zmiňované spalné teplo nitrocelulózy.   

Při měření došlo k dokonalému spálení nitrocelulózy i kapsle. 

 

Obrázek 31 Vzorek nitrocelulózy připravený v kapsli 
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V Tabulce 10 jsou zapsány základní hodnoty, popř. konstanty důležité k výpočtu. 

Následný výpočet byl prováděn dle vzorce (1) a vzorce (2) následujícím způsobem: 

Tabulka 10 Základní hodnoty 

Kalorimetrická konstanta - C 9932 J/K 

Spalné teplo nitky – c 50 J 

Navážka nitrocelulózy – m 0,52726 g 

Spalné teplo kapsle  19919 J/g 

Hmotnost kapsle 0,17358 g 

Počet minut v hlavním úseku - n 8 

 

𝑑𝐻 =  
22,8559 − 22,8422

4
 = 0,003425 °𝐶 

𝑑𝐾 =  
23,7879 − 23,7799

5
 = 0,0016 °𝐶 

𝐷𝑡 = 23,7799 − 22,8559 = 0,9240 °𝐶 

𝐾 = 0,5 × (0,003425 + 0,0016) + (8 − 1) × 0,0016 = 0,0137125 

𝑄𝑠−𝑘𝑎𝑝𝑠𝑙𝑒 = 19919 × 0,17358 = 3457,54 𝐽/𝑔 

𝑄𝑠 =
9932 × (0,9240 − 0,0137125) − 50

0,52726
= 17052,26 − 3457,54 =  𝟏𝟑𝟓𝟗𝟒, 𝟕𝟐 𝑱/𝒈 

Pomocí výše uvedených výpočtů byla vypočtena hodnota spalného tepla. Po odečtení 

spalného tepla kapsle byl výsledek 13594,72 J/g.  Důležité byly pro výpočet hodnoty 

zapisované během měření. Jednalo se o rozdíly, které se připočítávaly k počáteční teplotě, 

která je uvedena v čase 0 (Tabulka 11).  
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Tabulka 11 Naměřené hodnoty 

Čas 
[min] 

Rozdíl teplot 
[K] 

Teplota 
[°C] 

Úsek 

0 - 24,4757 

Počáteční 
úsek 

1 -0,0660 22,8422 

2 -0,0624 22,8458 

3 -0,0589 22,8493 

4 -0,0555 22,8527 

5 -0,0523 22,8559 

6 0,3944 23,3026 

Hlavní úsek 

7 0,7366 23,6448 

8 0,8163 23,7245 

9 0,8465 23,7547 

10 0,8592 23,7674 

11 0,8656 23,7738 

12 0,8691 23,7773 

13 0,8717 23,7799 

14 0,8735 23,7817 

Konečný úsek 

15 0,8750 23,7832 

16 0,8766 23,7848 

17 0,8782 23,7864 

18 0,8797 23,7879 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovení a ověření vybraných parametrů běžně 

užívaných iniciátorů prachovzdušných směsí. Zvoleným parametrem bylo stanovení 

spalného tepla u nitrocelulózy a následně snímání průběhu iniciace vybraných iniciátorů 

pomocí rychloběžné kamery. 

Měření spalného tepla probíhalo na kalorimetru IKA C 200, který vlastní Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Po měření a následném výpočtu bylo 

stanoveno spalné teplo nitrocelulózy na 13594,72 J/g.  Výsledky měření a výpočet jsou 

zhodnoceny v kapitole 6. 

Dalším krokem této práce bylo snímání iniciace rychloběžnou kamerou. Nahraná 

videa byla poté zkoumána a rozstříhána na fotky po milisekundách. Z fotek byl poté 

pozorován a hodnocen čas prvního projevu od iniciace.  Dle normy ČSN EN 14034 – 2, 

která se zabývá stanovením výbuchových charakteristik rozvířeného prachu, má dojít 

k iniciaci do 10 ms. Z pozorovaných palníků vyhovovaly téměř všechny. Avšak palník 

tvořený elektrickým mžikovým palníkem a nitrocelulózou byl na hraně, kdy došlo k iniciaci 

v 10. ms pouze jednou ze čtyř případů, a tak nevyhovuje požadavkům normy. U ostatních 

typů palníků došlo k iniciaci vždy do 10 ms.  

Následně byla u nitrocelulózového palníku a palníku se střelným prachem hodnocena 

geometrie plamene, jež u těchto palníků vznikal. Ze zjištěných rozměrů byl vypočítán obsah 

plochy elipsy, která má tvar podobný vzniklým plamenům. Výsledky byly znázorněny 

formou grafu. Z něho bylo patrné, že vývoj u nitrocelulózového palníku byl téměř totožný. 

Kromě jednoho měření, kdy byl plamen větší než předchozí měření. U střelného prachu byl 

hodnocen pouze bezdýmný nitrocelulózový prach, u něhož došlo ke vzniku plamene. Zde 

bylo provedeno měření dvakrát, kdy jeden vzorek měl podstatně větší rozměry a plochu 

plamene než druhý a to téměř dvojnásobnou. To bylo pravděpodobně způsobeno rozdílnou 

navážkou. U černého střelného prachu nedošlo ke vzniku měřitelného plamene. Vzorky sice 

hořely, ovšem nedocházelo k rozpínání a růstu plamene.  

Německé palníky od firmy Sobbe se vyznačovaly pravidelností a směrovou 

schopností iniciace. Docházelo k vytvoření kužele. Cílem bylo zjištění úhlů, který kužel 

svírá. U palníků vyrobených v Polsku s označením WB – S2 – G2 naopak docházelo 

k nepravidelnému rozstřelu, kdy se palník rozdělil do dvou nebo více částí, které se 
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pohybovaly nepravidelně. Pouze u dvou měření došlo k rozstřelu do dvou směrů ve tvaru 

kužele a byl u nich také změřen úhel, který svírá.  

Výsledné úhly byly zprůměrovány a zakresleny do rozměrů vybraných výbuchových 

autoklávů.  Vybranými autoklávy byly VA 20, VA 250 a VA 1000. U prvních dvou typů 

dosahovaly rozměry za pomyslnou hranici, a tak je pravděpodobné, že při reálném měření 

dochází k naplnění celého objemu autoklávu. U VA 1000 dosáhl maxima pouze palník typu 

WB – S2 – G2. Palník od firmy Sobbe končil před hranicí. Zároveň byly do příslušných 

autoklávů vykresleny také rozměry plamene u nitrocelulózového palníku. 

 Z výše zmíněných výsledků měření je zřejmé, jak se palníky chovají během iniciace. 

Je patrné, že každý palník, se kterým bylo pracováno, vykazuje během iniciace odlišný 

způsob hoření. Výsledky této bakalářské práce mohou posloužit jako názorná ukázka 

chování těchto typů palníků během iniciace. 
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