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Anotace  

RIEDL, J. Schopnost mechanické jiskry iniciovat směsi hořlavých plynů. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-TU, 2008. 42s. 

 Cílem práce je stanovit iniciační schopnosti mechanické jiskry na vybraných vzorcích 

výbušné směsi. První část je věnována základním pojmům a faktům souvisejícím 

s vlastnostmi hořlavých látek a iniciačních zdrojů. Dále se práce věnuje metodě výzkumu 

iniciačních schopností mechanické jiskry s využitím výbuchové komory VK100. Výsledky, 

které jsou uvedeny v závěru je možno využít jako podklad pro preventivní opatření proti 

iniciaci mechanickou jiskrou na pracovištích, kde se vyskytují s hořlavé látky. 

Klíčová slova: tření, mechanická jiskra, iniciace 

Annotation  

RIEDL, J. Mechanical Spark Ability to Initiate Combustible Mixture of Gasses. Bachelors 

thesis. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 42 pages. 

 The purpose of  this thesis is to determine a mechanical spark ability to initiate 

selected combustible mixtures. First part is dedicated to basic terms and facts related to 

flammable substances and initiation sources. The next one describes the method of 

researching mechanical spark initiation abilities using the VK100 explosion chamber. The 

results which are listed in the end of the thesis can be used as a foundation for preventive 

precautions against the mechanical spark initiation at workplaces, where flamable substances 

are present. 

Keywords: friction, mechanical spark, initiation  
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1 Úvod 
 

Tření dvou pevných povrchů o sebe může přispět ke vzniku zápalných zdrojů buďto 

tvorbou horkých povrchů anebo formou mechanických jisker. Oba tyto zápalné zdroje řadíme 

do skupiny tepelných projevů mechanické energie. Nebezpečí hrozí především při jejich 

tvorbě v atmosféře výbušné směsi. Mechanické jiskry mohou při dostatečné velikosti energie, 

iniciovat směsi hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů.  

V průmyslových podnicích existuje možnost vzniku mechanických jisker a horkých 

povrchů například při broušení, svařování, používání šnekových dopravníků, sekání, řezání a 

dalších. 

Po iniciaci může dojít k požáru, nebo může nastat výbuch. Oba jevy mohou být 

zodpovědné za způsobení nemalých škod, jako jsou ztráty na majetku, poškození zdraví a 

v nehorším případě ztráty na životech.  Z důvodu předcházení, popřípadě zmírnění těchto ztrát 

je nutné věnovat pozornost jak vlastnostem hořlavých plynů a kapalin, tak i jejich iniciačním 

zdrojům. 

V této práci jsou zpočátku shrnuta základní fakta a pojmy, které se vztahují 

k vlastnostem hořlavých látek (zejména hořlavých plynů) a iniciačních zdrojů (především 

mechanické jiskry). Je zde popsána metoda zkoumání iniciačních schopností mechanické 

jiskry za pomoci zařízení VK100. V závěru jsou shrnuty a vyhodnoceny naměřené výsledky, 

je zde také uvedeno jejich porovnání s dalšími autory. 
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2 Základní pojmy a teorie  
 

Hořlavá látka je taková látka, která je schopna hořet nebo při své látkové či fázové 

změně vytvářet produkty schopné hoření. Výbušnou směsí nazýváme směs hořlavých látek ve 

formě plynů, par, mlhy nebo prachů se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po 

vznícení rozšíří hoření do celé nezapálené směsi.  

Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou 

rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce exotermická (dochází 

k vývinu tepla, které je tepelnou výměnou odevzdáváno do okolí). Za výbuch pokládáme 

prudkou oxidační nebo rozkladnou reakci, která způsobuje zvýšení teploty, tlaku nebo obou 

současně. Z hlediska rychlosti oxidace probíhá chemický výbuch buď formou - explozívního 

hoření (deflagrací, která se týká 90% případů hoření prachů) nebo detonací. Obě formy se od 

sebe liší především rychlostí šíření. Detonace se šíří rychlostí větší než je rychlost zvuku. Tlak 

v detonační vlně dosahuje až dvojnásobek hodnot tlaku při explozivním hoření. [2] 

Požárně technické charakteristiky (PTCH) jsou vlastnosti látky vyjádřené měřitelnou 

hodnotou. Tyto vlastnosti souvisejí s nebezpečným chováním látky při jejím úniku, požáru 

nebo výbuchu. [2] Například se jedná o spodní (případně horní) mez výbušnosti, teplotu 

vznícení rozvířeného (případně usazeného) prachu, minimální iniciační energii (v Joulech) a 

další.  

 

2.1 Hořlavý soubor 

 
Aby bylo možné nějakou látku zapálit, musí být splněny tři základní podmínky. Je 

nutno, aby byly zároveň přítomny hořlavá látka, oxidační prostředek a iniciační energie. Tyto 

podmínky lze schematicky znázornit pomocí trojúhelníku hoření (obrázek 1). Možnost 

iniciace je ovlivněna především vlastnostmi dané látky ve vztahu k hořlavosti (požárně 

technické charakteristiky), druhem iniciačního zdroje, velikostí iniciační energie a 

podmínkami prostředí. [2] Podmínek, které mají vliv na iniciaci z hlediska prostředí je celá 

řada, patří zde zejména tlak, teplota, velikost, tvar, prostorové uspořádání, stav pohybu 

prostředí a další. 
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Obrázek 1: Trojúhelník hoření 

 

2.2 Vlastnosti hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky 
(PTCH) 

 

2.2.1 Teplota vznícení  

 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par 

nebo plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním 

postupu vznítí. Vznícením je myšlen začátek reakce mezi plynem (nebo párou) a vzduchem, 

kdy se objeví viditelný plamen. Podle teploty vznícení je možno zařadit látku do jedné 

z teplotních tříd podle ČSN 33 0371 (Nevýbušná elektrická zařízení, výbušné směsi, 

klasifikace a metody zkoušek). Tato norma stanovuje 6 teplotních tříd (T1 – T6), kde nejvíce 

nebezpečné jsou látky třídy T6 s teplotou vznícení od 85 do 100 °C. Naopak nejmenší hrozbu 

představují látky ve třídě T1, které mají teplotu vznícení nad 450 °C. Přestože se tato norma 

vztahuje na provedení elektrických rozvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu, hodnotu 

teploty vznícení lze využít i u jiných zápalných zdrojů. [2] 

2.2.2 Teplota vzplanutí 

 

Teplota vzplanutí je nenižší teplota, při které se za stanovených podmínek vytvoří nad 

hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem při přiblížení 

plamene vzplane a vzápětí hned uhasne. Podle ČSN 65 0201 (Hořlavé kapaliny, provozovny a 

sklady) se látky řadí do tříd nebezpečnosti (I – IV). Nejvíce nebezpečné jsou látky ve třídě I, 

kde je teplota vzplanutí nižší než 21°C. Páry hořlavých kapalin tříd I (teplota vzplanutí pod 
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21°C) a II (teplota vzplanutí 21-55 °C) mohou vytvářet výbušné směsi už za normálních 

podmínek. Množství par vytvořené při stanovení teploty vzplanutí je zhruba stejné, jako je 

dolní koncentrační mez výbušnosti (stanovená teplota vzplanutí je asi o 10°C vyšší než 

teplota, kdy koncentrace par dosáhne dolní meze výbušnosti). [2] 

2.2.3 Teplota hoření 

 

 Je to nejnižší teplota, při které kapalina, která se za stanovených podmínek zahřívá, 

vyvine tolik par, že jejich směs při přiblížení zápalného zdroje vzplane a bez přerušení hoří 

nejméně 5 sekund. [2] 

2.2.4 Minimální iniciační energie  

 

Minimální iniciační energie (MIE - Minimum Ignition Energy, někdy také EMIN) je 

nejmenší energie kapacitní jiskry, která dokáže zapálit nejsnadněji iniciovatelnou směs 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Velikost minimální iniciační energie je 

ovlivněna složením hořlavého souboru, teplotě, tlaku a dalšími okolnostmi. Její závislost na 

koncentraci hořlavé látky je patrná na obrázku 2. Aby bylo možné směs iniciovat, musí platit 

následující podmínka. [3] 

��������� � �	�




( 1 ) 

��������� ... velikost energie potřebné k iniciaci 

�	� ... minimální iniciační energie 

 

Obrázek 2: Závislost velikosti minimální iniciační energie na koncentraci metanu [4] 
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2.2.5 Spalné teplo a výhřevnost 

 

Hodnota spalného tepla je množství tepla, které se uvolní při úplném spálení dané 

látky a ochlazením zplodin hoření na původní teplotu. Udává množství tepelné energie, která 

je obsažena v látkách. Nejčastěji se udává v J.mol-1 nebo v kJ.mol-1. Výhřevnost je rovna 

spalnému teplu dané látky, od kterého je odečteno kondenzační teplo vody, která se vyskytuje 

ve zplodinách hoření. [2]   

2.2.6 Koncentrační meze výbušnosti  

 

Pro hořlavé látky existuje omezený rozsah koncentrací, při kterých je směs výbušná. 

Tento rozsah je pro každou hořlavou směs odlišný, je ohraničen horní mezí výbušnosti (Upper 

Explosive Limit, UEL) a dolní mezí výbušnosti (Lower Explosive Limit, LEL). Hodnoty 

koncentračních mezí se určují experimentálně. V praxi se koncentrační meze výbušnosti 

využívají především k určení prostředí s nebezpečím výbuchu. [3] 

Pokud je hodnota koncentrace hořlavé látky mimo rozsah výbušnosti, směs nelze iniciovat. 

Aby bylo možno směs iniciovat, musí platit následující podmínka: 

 

��� � ����á��í � ���






( 2 ) 

 

LEL ... dolní mez výbušnosti 

UEL ... horní mez výbušnosti 

����á��í ... aktuální koncentrace hořlavé látky 

 

Pokud je koncentrace pod dolní mezí výbušnosti, není ve směsi dostatek hořlavé látky, 

aby mohlo dojít k výbuchu. Jestliže stoupne koncentrace hořlavé látky nad horní mez 

výbušnosti, je zde nedostatek oxidačního prostředku. 
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Obrázek 3: Rozsah výbušnosti 

 

Koncentrační meze výbušnosti jsou ovlivněny teplotou, počátečním tlakem v době 

iniciace, velikostí iniciační energie, obsahem kyslíku, relativní vlhkostí a hybridní směsí. Čím 

vyšší je počáteční teplota, tím širší je i rozsah výbušnosti, horní mez výbušnosti se zvýší a 

dolní mez výbušnosti se sníží. Narůst tlaku má významný účinek především na horní mez 

výbušnosti, která se zvyšuje. U některých látek lze snížením tlaku docílit uzavření rozsahu 

výbušnosti a zabránit tak možnosti výbuchu při stanovené iniciační energii. Velikost iniciační 

energie se projeví především na zvýšení horní meze výbušnosti, ale částečně také sníží mez 

dolní. Pokud zvýšíme obsah kyslíku, posuneme tím horní mez výbušnosti směrem nahoru, 

protože dojde ke zvýšení obsahu oxidačního prostředku. Relativní vlhkost má na meze 

výbušnosti směsi plynů malý vliv, prachy jsou při vlhkosti na 20 hmotnostních % nevýbušné, 

protože se zvýšením dolní meze rozsah výbušnosti uzavře. Vytvoření hybridní směsi zvyšuje 

výbušnost směsi hořlavých prachů se vzduchem. [3] Například přidáním hořlavého plynu do 

takovéto směsi snížíme její dolní mez výbušnosti. 

2.2.7 Teplotní rozsah výbušnosti  

 

Teplotní rozsah výbušnosti vyjadřuje nebezpečí hořlavých kapalin v uzavřených 

zařízeních. Je ohraničen dvěma body. Prvním z nich je dolní bod výbušnosti (LEP, Lower 

Explosion Limit), který udává teplotu hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených 

par ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti (LEL). Naproti tomu horní bod výbušnosti (UEP, 
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Upper Explosion Point) představuje teplotu hořlavé kapaliny, která odpovídá její koncentraci 

nasycených par ve vzduchu na horní mezi výbušnosti (UEL). [2] 

2.2.8 Výbuchové parametry 

 

 Výbuchové parametry jsou ukazatele výbušnosti, které se stanovují standardizovanými 

zkušebními postupy. Podle nich jsme schopni porovnat ničivý účinek a sílu jednotlivých 

výbušných směsí. Patří zde výbuchový tlak pvýb. Je to tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu směsi o dané koncentraci. Rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtvýb ukazuje 

závislost tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě. Maximální výbuchové 

parametry pmax a  dp/dtmax se stanovují za optimální koncentrace dané směsi. Za takových 

podmínek se u těchto parametrů dosáhne nevyšších hodnot. [3] Jako přiklad je na obrázku 4 

uvedena závislost výbuchového tlaku na koncentraci acetylenu a metanu. 

 

Obrázek 4: Výbuchové charakteristiky metanu a acetylenu  

 

2.2.9 Stechiometrická koncentrace  

 

 Stechiometrická koncentrace je definována jako stav, kdy množství hořlavé látky a 

oxidačního prostředku ve směsi je v takové rovnováze, že po průběhu reakce nezůstává 

nadbytek ani oxidačního prostředku, ani hořlavé látky. Při optimální koncentraci copt se 

dosahuje nejvyšších hodnot výbuchového tlaku pmax a rychlosti narůstání výbuchového tlaku 

dp/dtmax. U plynů je optimální koncentrace o málo vyšší než stechiometrická a často se pro 
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zjednodušení uvádí jako stejná hodnota. V tabulce 1 jsou uvedeny příklady stechiometrických 

koncentrací. [4] 

 

  vodík  propan  metan 

% obj. 30 4 9,5 

[g/m³] 26,9 79,1 67,8 

 

Tabulka 1: Stechiometrické koncentrace některých plynů [4] 
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3 Nebezpečné koncentrace 
 

3.1 Vytváření nebezpečných koncentrací  
 

Nebezpečná koncentrace se může vytvářet tam, kde je dostatečné množství hořlavé 

látky, která je schopna vytvořit s oxidačním prostředkem výbušnou směs v nebezpečném 

koncentračním rozsahu. Pro nebezpečnou koncentraci plynů platí následující podmínka. [3] 

 

���� ��� � ����� � ������ � ���  !�""#�$%&
�'( 







( 3 ) 

 

���) ��* ... bezpečnostní koeficienty 

���, ��� ... dolní a horní mez výbušnosti [obj.%] 

����� ... skutečná koncentrace [obj.%] 

 

Hodnoty bezpečnostních koeficientů jsou:  ���=0,5 ;  ��*=1,04 až 1,1 pro nízké hodnoty UEL 

a 1,32 až 2,52 pro vysoké. 

 

Skutečnou koncentraci plynu můžeme vypočítat následujícím způsobem. 

����� � +,-./
+,-./0+12 3 ���









( 4 ) 

45%67... objem plynu [m3] 

489... objem oxidačního prostředku [m3] 

 

3.2 Nebezpečné množství výbušné směsi  
 

Hustota (měrná hmotnost) plynu je podíl jeho hmotnosti a objemu za dané teploty a 

daného tlaku. Relativní hustota udává poměr mezi hustotou dané látky a hustotou látky 
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referenční. Je to bezrozměrné číslo, které udává, kolikrát je daná látka těžší než referenční 

látka. Pro plyny se jako referenční látka nejčastěji používá vzduch. Pokud je relativní hustota 

plynu ve srovnání se vzduchem vyšší než 1, plyn je těžší než vzduch. Jestliže je naopak 

hodnota relativní hustoty menší než jedna, plyn je lehčí. Pomocí relativní hustoty lze určit, 

jakým způsobem se bude plyn ve vzduchu šířit. Většina plynů je těžší než vzduch a klesají 

k zemi, kde se následně mohou šířit do stran a postupně se směšovat se vzduchem. V případě, 

že je plyn lehčí než vzduch, stoupá a taktéž dochází k mísení se vzduchem. [3] 

V uzavřeném prostoru je množství, pokud nedochází k proudění vzduchu, ovlivněno 

difúzí (samovolným pronikáním částic jedné látky mezi částice látky druhé při vzájemném 

styku těchto látek), v opačném případě má rozhodující vliv konvekce (přenos prouděním). 

Nebezpečné množství je dáno především pravděpodobnými účinky výbuchu daného množství 

směsi. Tyto účinky závisí zejména na druhu výbušné směsi, velikosti a tvaru okolního 

prostoru, přítomnosti lidí a dalších okolnostech. Za nebezpečné množství v uzavřeném 

prostoru pokládáme množství od 10m3 nezávisle na objemu tohoto prostoru. V objemech do 

100m3 tvoří nebezpečné množství výbušné směsi jedna desetitisícina objemu prostoru. 

Z důvodu sekundárního nebezpečí jsou tato množství (například pokud hrozí odmrštění 

okolních předmětů, nebo se směs nachází v nedostatečně odolné nádobě a může dojít k jejímu 

roztržení) často ještě menší. [3]  

Na volném prostranství může dojít při výskytu většího množství výbušné směsi 

k detonaci. K tomuto jevu může dojít až při úniku 2 – 5 tun plynů (u vodíku a jeho směsí 

s hořlavými plyny postačí 100kg). [3] Nejprve dochází k hoření, poté co rychlost šíření 

plamene dosáhne rychlosti zvuku, nastane detonace.  

 Pro vyjádření účinků detonace pro směsi plynů se vzduchem, ale i jiných látek a 

směsí se používá TNT ekvivalentu. Detonační tlaky kondenzovaných výbušnin jsou 

v blízkosti epicentra výbuchu podstatně větší, avšak ve větších vzdálenostech jsou podobné.  

Hodnotu TNT ekvivalentu lze vypočítat součinem uniklého množství, konverze (0-10 

hmotnostních % u oblaku od 2 do 5 tun) a přepočtového koeficientu (pro 1 kg hořlavého 

plynu je to 10kg TNT). Pro oblak plynu o hmotnosti 4 tuny vypočítáme TNT ekvivalent podle 

rovnice č.5. [3] 

:��; � <��� 3 �� 3 �)= � >��
�?
@A@
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4 Iniciační zdroje 
 

Tyto zdroje poskytují hořlavému souboru energii, která je potřebná k jeho iniciaci. 

Můžeme je rozdělit na dva základní druhy. Jsou to tepelné zdroje (tepelné projevy 

mechanické energie, blesk, samovznícení, plamen, horké povrchy a další) a elektrické jiskry. 

Iniciační zdroj je nutno přiřadit konkrétnímu hořlavému souboru. Každý druh iniciačního 

zdroje působí na hořlavý soubor jiným způsobem. Je to dáno rozdílnými velikostmi hodnot 

minimální iniciační energie a teploty vznícení daných látek. Další možný způsob dělení 

iniciačních zdrojů je na vnitřní (samovznícení) a vnější. Aby mohl určitý zdroj energie 

iniciovat hořlavý soubor, musí být splněny následující podmínky. Pro plyny platí, že teplota 

energetického zdroje musí být vyšší, než teplota vznícení daného plynu. Zároveň musí působit 

po dobu, která je delší, než indukční perioda hořlavého souboru a dodat mu dostatečné 

množství energie potřebné k iniciaci. [3] K zapálení může dojít, pokud:   

 

B$C D BEF7



( 6 ) 

nebo 

B$C D B;G�H�    ( 7 ) 

a dále 

I$C D IF









( 8 ) 

�$C D �	�



( 9 ) 

 

Pokud dojde ke splnění alespoň jedné z následujících nerovnic, nebezpečí iniciace nehrozí. 

B$C � �J� 3 BEF7     ( 10 ) 

nebo 

B$C � �J� 3 B;G�H�    ( 11 ) 

a dále 

I$C � �J* 3 IF        ( 12 ) 

��K � �LM 3 �	��	A  ( 13 ) 
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B;G�H�...teplota vznícení hořlavého plynu, nebo par hořlavé kapaliny [C°] (u usazené vrstvy 

prachu se používá BEF7�  a u oblaku rozvířeného prachu BEF7N ) 

B$C ...teplota zdroje energie [C°] 

I$C...časový úsek, po který má zdroj energie vyšší teplotu, než je B;G�H� (BEF7) 

�$C...energie energetického zdroje [J] 

�J�) �J*) �JO...bezpečnostní koeficienty 

IF...indukční perioda (přípravná doba hořlavého souboru) [s] 

�	�...minimální iniciační energie [J] 

 

4.1 Nejvýznamnější iniciační zdroje 
 

4.1.1 Plamen 

 

Většinou dosahuje teploty od 700 do 1500 °C (může dosáhnout i vyšších teplot, 

například u plamene acetylénu s kyslíkem je to i více než 3000°C).  Plamenem lze zapálit 

téměř všechny hořlavé látky. Iniciačním zdrojem se mohou stát také spaliny, které obsahují 

horké plyny a můžou obsahovat i žhnoucí tuhé částice. Plamen v topeništi dosahuje při 

spalování plynných paliv teplot 1200 až 1400°C. U kapalných paliv je to mezi 1100 a 1300°C 

a u prachů a tuhých paliv 1000 – 1200°C. Podstatně vyšších teplot dosahuje plamen při 

svařování. Tady se teploty plamene pohybují mezi 3000 – 3200°C díky hořákům, které spalují 

směs hořlavého plynu s kyslíkem. Iniciačním zdrojem se mohou stát také jiskry, které vznikají 

při svařování a řezání kovů. [2] 

4.1.2 Jiskry z topenišť a motorů 

 

Příčinou vzniku těchto jisker je nedokonalé spalování, nebo mechanický únos částic. 

Přestože mají poměrně vysokou teplotu (zpravidla vyšší než je teplota vznícení většiny 

hořlavých látek) dokážou iniciovat pouze usazený prach, vláknité materiály a některé 

plynovzduchové směsi. Je to dáno zejména jejich malou hmotností, díky které je malý i obsah 

jejich energie. [2] 



15 

 

4.1.3 Horké povrchy 

 

K zahřátí povrchu může dojít působením tepelné energie, tepelným projevem mechanické 

energie, ale i jinak. Čím větší je povrch a teplota horkého tělesa, tím jsou jeho iniciační 

schopnosti vyšší. [2] Možnost iniciace je také ovlivněna například velikostí a tvarem daného 

tělesa, jeho materiálem nebo místní koncentrace hořlavých látek v blízkosti povrchu. 

4.1.4 Samovznícení 

 

Pokud systém, který je tvořen hořlavou látkou a vzduchem (popřípadě kyslíkem), není 

v chemické rovnováze, probíhá reakce těchto složek, dokud nedojde k dosažení této 

rovnováhy. V průběhu reakce vzniká teplo, které je odváděno do okolí. Množství a rychlost 

uvolňování tohoto tepla jsou většinou tak malé, že se teplo rozptýlí do okolí a teplota systému 

zůstává neměnná. Pokud nedojde k dostatečnému odvodu tepla, zůstává v reakčním systému a 

dochází k nárůstu jeho teploty. Současně s nárůstem teploty se zvyšuje i rychlost reakce. 

Tento proces postupuje, dokud systém nedosáhne teploty samovznícení. Je obtížné určit 

v systému místo, kde došlo k iniciaci. Obvykle se tato místa vyznačují nehomogenitou 

v rozdělení tepla a nehomogenitou koncentrací. Vyskytují se tam, kde se koncentrace směsi 

nejvíce blíží optimálním podmínkám a kde jsou nejlepší podmínky pro hromadění tepla. Za 

samovznětlivé pokládáme takové látky, u kterých za běžných podmínek dochází k vývinu 

tepla a tím pádem hrozí i samovznícení. [2] U některých látek není samozahřívání způsobeno 

reakcí s kyslíkem, ale jinou reakcí uvolňující teplo (například rozklad nebo polymerace).  

4.1.5 Elektrotechnická zařízení 

 

Jedná se o provozní prostředky, které vyrábějí, mění, skladují, rozdělují, přepravují, 

měří nebo spotřebovávají elektrickou energii. Při provozu těchto zařízení může dojít ke 

vzniku elektrické jiskry a k vytváření horkých povrchů. [2] 

4.1.6 Elektrické vyrovnávací proudy a katodová ochrana 

 

V zařízeních, která jsou schopna vést elektrický proud, nebo v jejich částech, může 

protékat vyrovnávací proud. K této situaci dochází například při zapojení nebo odpojení 

stroje, jako zpětný proud napájecích zařízení, dále při poruše nebo zkratu na elektrickém 
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zařízení, indukcí, při blesku nebo při elektrochemickém ději. K iniciaci dochází například při 

vzniku elektrického oblouku (například vlivem porušení uzemnění), při vytvoření elektrické 

jiskry (při spojování nebo odpojování zařízení), nebo pokud dojde k zahřátí místa, kudy proud 

prochází. [2] Dále hrozí nebezpečí v případě použití protikorozní katodové ochrany 

s přívodem proudu. 

4.1.7 Statická elektřina 

 

Elektrostatický náboj vznikne při porušení rovnováhy mezi kladně a záporně nabitými 

částicemi (ionty). K tomuto jevu dochází zejména při tření dvou látek nebo jejich odvalování 

po sobě (nejméně jeden z nich musí být izolant), při rozprašování prachových materiálů a 

rozstřiku kapalin a při indukci náboje od dalších nabitých těles. Projevem elektrostatického 

náboje je silové pole (dochází k silovým účinkům, jako jsou odpuzování a přitahováni těles) a 

taky elektrické pole (elektrické výboje, vliv na citlivé části elektronických zařízení). 

Elektrostatické jiskry mohou vznikat při vybíjení elektrostatického náboje a způsobit tak 

iniciaci hořlavého souboru. Trsové výboje, ke kterým dochází při na nevodivých materiálech 

(například plastech), mohou iniciovat směsi plynů nebo par se vzduchem. Při působení 

elektrické kapacitní jiskry dojde k ohřevu výbušné směsi podél dráhy výboje. Pokud jsou 

tepelné účinky tohoto výboje dostatečně vysoké, dojde k zapálení a následnému rozšíření 

plamene do celého objemu směsi. Průběh tohoto děje ovlivní celá řada okolností, jako jsou 

například energie výboje, délka výbojové dráhy, stav výbušné směsi (složení, teplota, tlak, 

vlhkost). [2] 

4.1.8 Blesk 

 

V blízkosti úderu blesku dochází ke vzniku velkých proudů, vysokých indukovaných 

napětí a dochází k zahřívání ochranných vodičů na vysoké teploty. K iniciaci výbušné 

atmosféry výbojem dojde vždy. Další nebezpečí iniciace hrozí při zahřívání bleskosvodu. [2] 

4.1.9 Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny o kmitočtu 104 - 3.1012 Hz 

 

Jedná se o vlny o délce od 0,1mm do 30km. Toto záření pochází ze zdrojů 

produkujících nebo využívajících vysokofrekvenční elektrickou energii. Mezi tyto zdroje patří 

především vysílače, přístroje a zařízení pro medicínu, VF generátory různého využití a jiné. 

Každý předmět z vodivého materiálu, pokud se nachází v elektromagnetickém poli, se stává 
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přijímačem. Přijatá energie je podmíněna výkonem zdroje, vlnovou délkou 

elektromagnetického záření, vzdáleností zdroje a přijímače a rozměrech přijímače. K iniciaci 

může dojít například při zahřátí předmětu, který je vystaven působení vysokofrekvenčního 

záření. [2] Dalšími možnostmi iniciace jsou jiskření způsobené kontaktem s vodivými částmi 

(nebo jeho přerušením) a ohřev nevodivých částí (v případě generátorů o vysokém výkonu). 

4.1.10 Elektromagnetické vlny o kmitočtu 3.1011 – 3.1015 Hz 

 

Vlnová délka se pohybuje v rozmezí od 1000 do 0,1 µm. Zaostřením paprsků 

slunečního záření (pomocí například dutého zrcadla) lze iniciovat výbušnou směs. Patří zde 

také viditelná oblast světla (o vlnové délce 400 – 750 nm), na kterou je citlivé lidské oko, 

iniciace je zde možná při zaostření čočkou a následnou absorpcí výbušnou atmosférou nebo 

na pevném povrchu. Laserové záření o dostatečné hustotě energie může iniciovat výbušné 

směsi bez jakéhokoli zaostření. [2] 

4.1.11 Ionizující záření  

 

Patří zde ultrafialové (UV) záření, lasery, rentgenové záření, radioaktivní látky a další. 

Jako následek absorpce energie může dojít k iniciaci výbušné směsi. Iniciačním zdrojem se 

při vysokém zahřátí může stát i samotný zdroj ionizujícího záření. Navíc při působení tohoto 

záření dochází k chemickému rozkladu látek. Tímto způsobem mohou vznikat výbušné směsi 

a zvýšit tak nebezpečí výbuchu. [2] 

4.1.12 Ultrazvuk 

 

Při pohlcování energie ultrazvuku pevnými látkami a kapalinami dochází k jejich 

zahřívání. Za určitých okolností může teplota látky překročit její teplotu vznícení. [2]   

 

4.2 Tepelné projevy mechanické energie , mechanická jiskra 
 

S tepelnými projevy mechanické energie se můžeme setkat všude tam, kde dochází 

k tření. Mezi tyto projevy řadíme mechanickou jiskru (k jejímu vzniku dochází při tření dvou 

pevných těles), ohřev rázovou vlnou (například ohřev způsobený rázovou vlnou při nárazu 

plynu proudícího vysokou rychlostí na pevnou překážku) a ohřev kompresním teplem.  
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4.2.1 Tření 

 

Tento fyzikální jev je způsoben posouváním jednoho tělesa po povrchu tělesa jiného. 

Při tomto posunu vzniká na plochách dotyku obou těles brzdící síla, která působí proti směru 

pohybu tělesa. Tato síla se nazývá třecí síla, hlavní příčinou jejího vzniku jsou nerovnosti 

v místě dotyku těles (obrázek 5). Na těchto nerovnostech vyvolá přítlačná síla tlak a nastane 

zvýšení teploty. Plocha dotyku se při stlačení zvyšuje, roste teplota a v místě dotyku 

nerovností dojde k natavení a následnému svaření. Při třecím pohybu pak dochází k odtržení 

těchto svárových spojů. [3] 

 

Obrázek 5: Kontakty povrchů třecích ploch. 

 

Obrázek 6: Třecí a normálová síla 

 

T… třecí síla [N] 

N… normálová (přítlačná síla) [N] 
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Součinitel smykového tření  P je podílem třecí a normálové síly. Hodnota tohoto součinitele 

je závislá na kvalitě stykových ploch, na materiálech těles a na rychlosti pohybu (s vyšší 

rychlostí jeho hodnota klesá). 

P � �
7








( 14 ) 

 

 

Při tření se zahřívají dotykové plochy těles. Dochází k přeměně třecího výkonu na teplo.  

 

Q�Ř$RÍ � A� P� S






( 15 ) 

 

PTŘECÍ … třecí výkon [W] 

N… normálová přítlačná síla [N] 

µ… součinitel smykového tření 

w… rychlost vzájemného pohybu třecích ploch [m.s-1] 

 

U strojů může dojít k přehřátí při nedostatečném odvodu tepla. Tento stav může nastat 

například u ložisek (nedostatečné mazání způsobí nárůst hodnoty koeficientu tření a tím 

pádem zvýšení třecího výkonu a vývinu tepla) nebo řemenů (při prokluzu se začne vyvíjet 

teplo, protože dojde k nárůstu rychlosti vzájemného pohybu třecích ploch řemene a hnacího 

zařízení). 

4.2.2 Mechanická jiskra 

 

Mechanickou jiskru řadíme mezi vnější zápalné zdroje. Její vlastnosti (velikost částic a 

tvar částic) jsou podmíněny tvarem těles, u kterých dochází ke kontaktu, na druhu jejich 

pohybu a vlastnostech jejich materiálů.  
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Podle [7] mechanické jiskry můžeme podle způsobu, kterým byly vytvořeny rozdělit do tří 

skupin: 

- mechanické jiskry, které vznikly při broušení (rychlý kontakt dvou povrchů při 

vzájemném pohybu, 20-50 ms) 

- mechanické jiskry vznikající při tření (povrchy o sebe vzájemně drhnou po delší dobu, 

0,5-2 s) 

- mechanické jiskry vzniklé při nárazu (jediný dotyk dvou těles při vzájemném pohybu) 

Ocelové jiskry, které mají takovou teplotu, že svítí, nemohou iniciovat ani velmi reaktivní 

směsi (například acetylén nebo vodík se vzduchem). Nebezpečí iniciace nastává až tehdy, 

když tato částice hoří. Důvodem je skutečnost, že energii nutnou k zapálení výbušné směsi 

představuje její spalné teplo. [3]  

Množství energie potřebné k vytvoření mechanické jiskry není velké. Například při 

volném pádu ocelové jehly na šikmo umístěný korundový kotouč se vyvine energie o 

velikosti 6.10-2N.m. To je zhruba desetkrát více, než je potřeba k vytvoření mechanické jiskry 

schopné iniciace. Iniciační schopnost mechanické jiskry je ovlivněna velikostí dodané 

energie, časovým průběhem mechanického účinku a prostorovým uspořádáním. Rozměry 

částice zde hrají také významnou roli. Pokud je částice příliš velká, pak vlivem malého 

měrného povrchu částice nezačne hořet, a tím pádem není schopna zapálení výbušné směsi. 

Pokud je naopak částice příliš malá, je malá i hodnota jejího spalného tepla a k iniciaci také 

nedojde.  Pokud jiskra letí, rychleji se ochlazuje a je méně nebezpečná, než jiskra, u které 

nedochází k žádnému pohybu. [3] Nepohybující se jiskra navíc může na usazeninách prachu 

nebo vláknitých materiálech vytvořit ohnisko tlení. 

V běžném životě se s vznikem mechanických jisker můžeme setkat například při vniknutí 

cizích předmětů dovnitř stroje nebo při práci s ocelovým nářadím. 

Mechanickou jiskrou lze iniciovat směsi hořlavých plynů a par, které mají hodnotu 

minimální iniciační energie menší než 0,1mJ. Dále může mechanická jiskra zapálit některé 

směsi prachu se vzduchem. Iniciačním zdrojem se může stát také ohnisko žhnutí, které se 

vytvoří například v usazeném prachu. [3] 
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4.2.3 Ohřev kompresním teplem, rázovou vlnou a při výtoku plynů 

 

Při adiabatické kompresi (stlačení) plynu dochází k jeho zahřívání vlivem nárůstu 

vnitřní energie. K ohřátí plynu dojde rovněž při jeho nárazu na překážku a následném 

zabrzdění. Pro směs plynu se vzduchem, která proudí proti překážce, o kterou se zabrzdí, 

platí: 

T@ � U(
�VVW3�X        ( 16 ) 

 

T@...nárůst teploty [K] 

S*...rychlost proudění [m.s-1] 

�Y...měrná tepelná kapacita [kJ.kg-1.K-1] 

Při dané počáteční teplotě směsi je možnost dosažení teploty vznícení nárazem: 

 

@�87$Z7[ � @58R \ ]@ D @+C7^R    ( 17 ) 

 

Toto nebezpečí hrozí, pokud směs malou měrnou tepelnou kapacitu a proudí rychlostí 
vyšší než 100 m.s-1. 

K rázovým vlnám dochází například při úniku stlačených plynů z potrubí, kdy se 
vytékající plyn šíří vysokou rychlostí do míst s menším tlakem. Ke vzniku vysokých teplot 
dochází při změně směru v obloucích nebo při nárazech na uzavírací příruby a šoupátka. 
Pokud jsou tyto teploty dostatečně vysoké, dojde k iniciaci výbušné směsi. [3] 

Při proudění kyslíku pod přetlakem v potrubí hrozí další nebezpečí v podobě 
unášených částic. Těmito částicemi mohou být rez nebo při vysoké rychlosti i částice oceli 
povrchu potrubí. V atmosféře stlačeného kyslíku tyto částice mohou shořet, při čemž dojde 
k vývinu vysoké teploty a může dojít k zapálení potrubí. Ventily a šoupátka jsou obzvlášť 
nebezpečnými místy. Při otevírání a zavírání zde z důvodu zúženého průřezu proudí kyslík 
vyšší rychlostí. [3] 

V kompresoru narůstá teplota při kompresi: 

 

]@ � @58R _`Ya1/Y,1bc
def
d  �g       ( 18 ) 
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]@...nárůst teploty kompresí 

@58R...počáteční teplota komprimovaného média 

h�87...konečný tlak [MPa] 

h58R...počáteční tlak [MPa] 

n...polytropický exponent 

U vzduchových kompresorů hrozí nebezpečí výbuchu při výskytu par mazacího oleje 

ve stlačovaném vzduchu. [3]  
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5 Měření 

5.1 Zařízení VK100 
 

Největší částí zařízení VK100 (obrázek 7) je nerezová výbuchová komora. Její objem 

je 0,1m3 a má tvar válce o průměru podstavy 0,5m a výšce 0,5m. Komora nemá víko, ale 

k jejímu uzavření se používá papír, který se vhodným způsobem utěsní (může se použít 

například kovový drát). Válec je nutno pečlivě utěsnit, protože v opačném případě by mohlo 

dojít k úniku zkoušené látky mimo výbuchovou komoru, což by mělo za následek změnu 

koncentrace uvnitř nádoby.  

 

 

Obrázek 7: VK100 čelní pohled 

 

Na boku nádoby se nacházejí 3 ventily (obrázek 8). Tyto ventily mohou sloužit 

k různým účelům. Při mém měření byly použity ke vpouštění metanu do výbuchové komory, 
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jako otvor pro vsunutí čidla přístroje Ex-Meter II pro měření koncentrace metanu a také jako 

místo pro vyvedení napájení ohřívače. Naproti těmto ventilům je umístěn ventilátor, který 

slouží k zajištění lepší homogenizace směsi. 

 

Obrázek 8: Ventily 

V plášti válce se nacházejí otvory, zakryté silnostěnným průhledným organickým 

sklem, sloužící k průběžnému sledování dějů odehrávajících se uvnitř komory při průběhu 

zkoušky. Iniciační zdroj (zařízení pro tvorbu mechanických jisker) je umístěn uprostřed 

spodní části výbuchové komory, jak je patné z obrázku. 

 

Obrázek 9: Pohled dovnitř výbuchové komory 
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Po té, co je zařízení připraveno k měření, je nutno jej přesunout do proskleného koutu, 

kde se výbuchová komora zasune pod otvor k vývodu zplodin. Ventilátor a iniciační zdroj 

jsou ovládány dálkově pomocí ovladačů, které jsou připojeny k VK100 dlouhými kabely 

(obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Dálkové ovládání 

 

5.2 Generování mechanických jisker 

5.2.1 Základní popis 

 

Mechanické jiskry jsou generovány pomocí drátu, který je přitlačován na rotující 

brusný kotouč (obrázek 11). Brusný kotouč je poháněn elektrickým motorem. 

 

Obrázek 11: Tvorba mechanických jisker 
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Přítlačná síla je nastavena s použitím závaží, která jsou zavěšena hned za místem, kde 

je upevněn drát (na obrázku vlevo nahoře). 

5.2.2 Pohon 

 

K pohonu brusného kotouče byl použit elektrický motor z úhlové brusky značky Asist. 

Jeho parametry jsou uvedeny v tabulce 2. 

napájení 230V-50Hz 

frekvence otáčení 11000 ot/min 

příkon 620W 

 

Tabulka 2: Parametry motoru 

 

Dále bylo využito brusného kotouče určeného pro ocel. Průměr kotouče byl 115mm, 

tloušťka 6mm a hmotnost 0,17kg.  

5.2.3 Výběr broušeného materiálu 

 

Byly vyzkoušeny 3 různé materiály (dráty určené ke sváření). Podle množství a 

intenzity vytvářených jisker byl pak vybrán ten nejvhodnější pro další měření.  

Údaje o materiálech: 

název: AWS 1100 

průměr: 2mm 

složení:   

Al 99,80% 

Si 0,05% 

Fe 0,10% 

Mn 0,002% 

Mg 0,001% 

Zn 0,008% 

V 0,001% 

 

Tabulka 3: Údaje o AWS 1100 
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AWS 1100 za daných podmínek nevytvářel viditelné jiskry, proto bylo jeho použití 

vyloučeno. 

název: GI 321 

průměr: 2,4mm 

složení:   

Fe 98% 

C 0,097% 

Mn 1,01% 

Si 0,71% 

P 0,013% 

S 0,009% 

Cr 0,6% 

Mo 0,6% 

V 0,31% 

 

Tabulka 4: Údaje o GI 321 

 

Drát GI 321 vytvářel nejvíce jisker (obrázky 12 a 13), proto byl zvolen jako výchozí pro další 

měření.  

 

 

Obrázek 12: Jiskry z GI 321 – pohled shora  
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Obrázek 13: Jiskry z GI 321 – pohled přes boční okno výbuchové komory 

 

název: OK TIGROD 347 Si 

průměr: 2,4mm 

složení:   

Fe 65% 

C 0,05% 

Mo 0,15% 

Mn 1,73% 

Nb 0,72% 

Si 0,83% 

Cu 0,17% 

P 0,021% 

S 0,012% 

Cr 20,3% 

Ni 10,4% 

 

Tabulka 5: Údaje o OK TIGROD 347 Si 

 

 

Tento materiál vytvářel viditelné jiskry, ovšem v porovnání s GI 321 byly slabší (obrázek 14). 

Později bylo zjištěno, že jiskry při použití tohoto materiálu nebyly schopny iniciovat směs 

metanu se vzduchem o 8 % koncentraci metanu. 
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Obrázek 14: Jiskry z OK TIGROD 347 Si 

 

5.2.4 Přítlačná síla 

 

Sílu, kterou byl drát přitlačován ke kotouči, byla změřena s využitím laboratorní 

digitální váhy. Nejprve byla digitální váha umístěna nad výbuchovou komoru (přímo nad 

místo, kde dochází ke kontaktu drátu s kotoučem) pomocí dřevěné desky, která byla položena 

na horní část nádoby. Dále bylo připevněno tenké lanko ke kovové tyčince o hmotnosti 10,7g 

, která byla následně položena na digitální váhu a lanko se tak prověsilo směrem dovnitř 

výbuchové komory. Toto lanko bylo poté uchyceno k broušenému materiálu a byla odečtena 

hodnota zobrazená na displeji digitální váhy. Přítlačná síla pak byla vypočítána následujícím 

způsobem: 

i5 � !:;  :�&� ?











( 19 ) 

 

iQ... přítlačná síla [N] 

:j... hmotnost zobrazená na digitální váze [kg] 

:B... hmotnost tyčinky (10,7kg) 

g... tíhové zrychlení (9,81m.s
-2

) 
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Tato síla byla změřena při dvou různých zatíženích. Nejprve při zatížení jedním 

závažím o hmotnosti 0,260kg a poté při zátěži 0,460kg (byla použita dvě závaží jedno o 

hmotnosti 0,200kg a druhé o hmotnosti 0,260kg. 

 

Při celkové hmotnosti závaží 0,260kg: 

 

iY � !�)=k=  �)���&� l)>� 

iY �2,374 N 

 

Při celkové hmotnosti závaží 0,460kg: 

 

iY � !�)Mm=  �)���&� l)>� 

iY �3,551 N 

 

Nejvíce jisker bylo možné vidět při celkové hmotnosti závaží 0,460kg. Tohoto zatížení 

bylo použito i při dalších pokusech. Je pravděpodobné, že při ještě větším přítlaku drátu na 

kotouč by bylo jiskření intenzivnější, ale z důvodu nedostatku volného prostoru pro uchycení 

nebylo možné přidat další závaží, nebo vyměnit stávající závaží za jiné.  

Rychlost 

Úhlovou rychlost pohybu kotouče vztaženou k drátu lze vypočítat takto: 

n � =op       ( 20 ) 

n... úhlová rychlost [rad.s-1] 

p...frekvence otáčení [Hz] 
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11000 ot/min = 183Hz 

n
= 2.3,142.183 

n
= 1149,24 rad.s-1 

 

Obvodovou rychlost pak vypočítáme: 

 

j � q�n
















( 21 ) 

 

j...obvodová rychlost [m.s-1] 

q...vzdálenost od osy otáčení [m] (vzdálenost místa dotyku broušeného materiálu od osy je 

0,045m) 

n...úhlová rychlost [rad.s-1] 

j � �)�<k���<l)=< 

j � k�)m m/s 

 

5.2.5 Teplota drátu 

 

Aby bylo možno určit, zda nedochází k iniciaci horkým povrchem broušeného 

materiálu, což by znamenalo, že zápalným zdrojem není mechanická jiskra, byl proveden 

pokus o změření teploty tohoto materiálu v závislosti na čase. Později byl u každého pokusu 

měřen čas od zapnutí iniciačního zdroje do případné iniciace. Díky tomuto postupu byla 

známa přibližná teplota drátu v okamžiku iniciace výbušné směsi.  

K měření teploty bylo použito digitálního teploměru  GMH 3250 od firmy Greisinger 

(obrázek 15).  
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Obrázek 15: Digitální teploměr Greisinger GMH 3250 [1] 

 

Nejprve bylo k drátu pomocí lepící pásky připevněno čidlo teploměru. Poté byl drát 

s přilepeným čidlem vložen a upevněn k nosnému zařízení ve výbuchové komoře (obrázek 

16). 

 

 

Obrázek 16: Příprava k měření teploty drátu 
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Při tomto pokusu byl pořízen videozáznam (byla zabírána hodnota teploty na teploměru, jak 

se s narůstajícím časem mění), díky kterému pak bylo snadnější odečíst a určit teploty pro 

jednotlivé časové okamžiky. Na základě tohoto měření byla odvozena tabulka 6. 

čas [s] teplota [°C] 

0 26,3 

1 26,7 

2 27,9 

3 30,2 

4 37,6 

5 47,5 

6 57,1 

7 72,1 

8 84,3 

9 105,9 

10 124,6 

11 146,7 

12 175,8 

13 219,8 

 

Tabulka 6: Závislost teploty drátu na čase 

 

 

Graf 1: Závislost teploty drátu na čase 
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 Je nutno dodat, že toto měření slouží pouze jako orientační. Jeho poměrně značná 

nepřesnost je způsobena především umístěním čidla teploměru (z důvodu možného poškození 

čidlo nemohlo být umístěno přímo v místě kontaktu kotouče s drátem, kde je teplota nejvyšší) 

a také zpožděním, se kterým je hodnota na digitálním teploměru zobrazována. 

5.3 Metan 
 

Před každým pokusem bylo nutno zkontrolovat, jestli je drát pevně uchycen a také 

zkontrolovat jeho délku, protože docházelo k jeho postupnému obrušování. Také bylo třeba se 

ujistit, zda závaží pevně drží na svém místě. Další nutností bylo, ještě před vpuštěním metanu 

do výbuchové komory, zadělat tuto komoru papírem, aby nedocházelo k úniku.  

Poté co bylo celé zařízení připraveno, bylo možno postupně vpouštět do výbuchové 

komory metan. Jeho koncentrace byla průběžně sledována pomocí přístroje Ex-Meter II od 

firmy MSA-Auer (obrázek 17).  

 

 

Obrázek 17: Ex-Meter II 

 

Současně s vpouštěním metanu byl zapnut ventilátor, který měl pomoci směs homogenizovat. 

Poté co bylo dosaženo požadované koncentrace, byl přívod metanu uzavřen. Výbuchová 

komora pak byla umístěna pod otvor k vývodu zplodin a byl spuštěn iniciační zdroj. Bylo 
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sledováno, zda nedojde k iniciaci, přičemž byl zároveň s použitím digitálních stopek měřen 

čas. Pokud došlo k iniciaci, byl čas zaznamenán. V případě že k iniciaci nedošlo, byl iniciační 

zdroj zastaven. 

Název: metan 

Skupenství (při 20 st.C): plynné 

Dolní mez výbušnosti: 4,4% obj. 

Horní mez výbušnosti: 15% obj. 

Molární hmotnost: 16,043 g/mol 

Teplota vznícení výbušné plynné 

atmosféry: 537°C 

Maximální výbuchový tlak: 0,68 Mpa 

Minimální iniciační energie (při 

8,5%obj. metanu ve vzduchu): 0,28 mJ 

 

Tabulka 7: Vlastnosti metanu [8] 

V případě metanu bylo měření zahájeno na koncentraci 4% obj. a postupně byla při 

dalších pokusech koncentrace zvýšena o 1%. Výjimku tvořil pokus při koncentraci 4,5% obj.. 

Měřené koncentrace a iniciace jsou zaznamenány v tabulce 8. Po dosažení dvou koncentrací 

na hranici, kdy iniciace nastane a nenastane, byly pro kontrolu provedeny další dva pokusy 

(obdobně bylo postupováno i při měření s dalšími látkami). 

koncentrace [ % obj.] iniciace  (Ano/Ne) čas iniciace [s] 

4 ne není 

4,5 ne není 

5 ano 1 

6 ano 4 

7 ano 7 

8 ano 4 

9 ano 4 

10 ano 10 

11 ne  není 

12 ne není 

 

Tabulka 8: Měření - metan 

 Největšího výbuchu bylo u metanu dosaženo při koncentraci 8% obj (obrázek 18). 

(projevil se nevýraznější jak zvukový, tak i vizuální efekt). Na obrázku jsou vidět 3 po sobě 

jdoucí snímky při výbuchu.  Podle naměřených časů iniciace je patrné, že teplota drátu 

nemohla dosáhnout teploty vznícení, což znamená, že k iniciaci došlo od mechanické jiskry. 
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Generované jiskry pravděpodobně neměly dostatečnou energii, aby mohly zapálit výbušnou 

směs o koncentraci vyšší než 10%.  

 

Obrázek 18: Výbuch metanu o koncentraci 8% obj. 

5.4 Líh 
 

 Před zahájením měření bylo nejdříve nutno umístit laboratorní vařič MM2A (obrázek 

19) do výbuchové komory. 
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Obrázek 19: Vařič MM2A 

 

Vařič byl položen na dno a jedním z bočních ventilů byl protažen napájecí kabel. Dále bylo 

nutno vypočítat množství lihu, které po odpaření vytvoří potřebnou koncentraci. Pro 

výbuchovou komoru o objemu 100l lze tuto hodnotu vypočítat podle: 

4 � �;� �4r� s � ��� 

�r... objemová koncentrace par  

�...molární hmotnost látky 

4r...plynová konstanta při teplotě 20°C (24,04 dm3.mol-1) 

s... hustota látky [kg.m-3] 

 

Objemy potřebné k dosažení daných koncentrací jsou uvedeny v následující tabulce. 

potřebná koncentrace [%obj.] objem lihu [ml] 

4 9,6 

5 11,9 

6 14,4 

7 16,7 

8 19,1 

10 23,9 

 

Tabulka 9: Objemy a příslušné koncentrace po vypaření (líh) 
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Chemický název: ethanol 

Skupenství (při 20 st.C): kapalina 

Teplota varu: 78,3 °C 

Teplota vznícení: 415 °C 

Dolní mez výbušnosti: 3,9 %obj. 

Horní mez výbušnosti: 20,5 %obj. 

Hustota (při 20 st.C): 0,800 – 0,820 g/cm³ 

Maximální výbuchový tlak: 0,618 MPa 

 

Tabulka 10: Vlastnosti lihu [9] 

 

Stanovený objem lihu byl po odměření nalit do misky. Miska byla poté vložena do 

výbuchové komory na vařič, který byl rozehřátý na teplotu 200°C. Ihned po vložení bylo 

nutno výbuchovou komoru co nejrychleji přikrýt, aby nedošlo ke změně požadované 

koncentrace. Pro dosažení co nejlepší homogenity směsi byl puštěn ventilátor. Po zasunutí 

výbuchové komory pod odvod zplodin byl spuštěn iniciační zdroj. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 11. 

koncentrace [%obj.] iniciace (ano/ne) čas iniciace [s] 

4 ne  není 

5 ne  není 

6 ano 2 

7 ano 1 

8 ano 3 

10 ano 3 

 

Tabulka 11: Měření - líh 

 

Největšího výbuchu bylo dosaženo při koncentraci 10%, kdy mi bylo z důvodů 

bezpečnosti doporučeno nepokračovat s vyššími koncentracemi. Při koncentracích 5 a 6% 

byly opět pro kontrolu provedeny další dva pokusy. Doba od zapnutí zápalného zdroje po 

iniciaci byla opět poměrně krátká (1-3s), takže směs opět iniciovala mechanická jiskra. Ve 

srovnání s metanem byly výbuchy při koncentracích blízkých dolní mezi výbušnosti 

intenzivnější (jasnější vizuální a hlasitější zvukový projev). 

 



39 

 

5.5 Aceton 
 

Při měření s acetonem se postupovalo obdobně jako u lihu. Byl vypočítán objem acetonu, 

který je potřeba nechat vypařit, aby bylo dosaženo požadované koncentrace a poté byl nalit do 

misky a ve výbuchové komoře byl vypařen. Objemy a koncentrace po vypaření jsou uvedeny 

v tabulce 12. 

koncentrace [%obj.] objem [ml] 

3 9,2 

4 12,2 

4,5 13,7 

5 15,3 

6 18,3 

 

Tabulka 12: Objemy a příslušné koncentrace po vypaření (aceton) 

 

chemický název: propan-2-on 

molární hmotnost: 58,08 g/mol 

skupenství (při 20 °C):  kapalina 

teplota vznícení :  465° C 

dolnímez výbušnosti: 2,6 % obj. 

horní mez výbušnosti: 13 %obj. 

Hustota (při 20 °C): 0,790 g/cm³ 

 

Tabulka 13: Vlastnosti acetonu [10] 

 

 Měření byla provedena na koncentracích 3, 4, 5 a 6 %obj. výše mi opět nebylo 

doporučeno měřit. Nakonec byl proveden ještě pokus při koncentraci 4,5%. Výsledky jsou 

opět uvedeny v tabulce (tabulka 14). 

koncentrace [%obj.] iniciace (Ano/Ne) čas iniciace [s] 

3 ne není 

4 ne není 

4,5 ano 7 

5 ano 6 

6 ano 4 

 

Tabulka 14: Měření - aceton 
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Z měřených koncentrací nastal největší výbuch při koncentraci 6% obj., k iniciaci 

došlo již při koncentraci 4,5% . Podle časů iniciace byla směs při každém pokusu zapálena 

mechanickou jiskrou.  

 

5.6 Porovnání naměřených hodnot z ostatními autory diplomových prací 
VŠB – TUO, Fakulty bezpečnostního inženýrství 

 

O iniciaci směsi metanu se vzduchem se pokoušel Jan Kresta [6]. Tuto směs se mu 

pomocí mechanické jiskry nepovedlo zapálit ani při jednom z pokusů. Jako materiál použil 

ocel (při koncentracích metanu 6 a 8 %obj.) a ocel s kadmiovou povrchovou úpravou 

(koncentrace metanu byly 7,10,11,12 a 14 %obj.). Skutečnost, že nedošlo k iniciaci, byla 

nejspíše způsobena nevhodnou volbou materiálu pro generování jisker nebo použitým 

motorem, protože po následném spuštění palníku se směs iniciovala. V případě mého měření 

se při použití odlišného materiálu povedlo iniciovat směsi v rozmezí koncentrací 5-10%.  

Martinu Kadulovi [5] se povedlo při pokusech s lihem iniciovat směsi o koncentracích 

v rozmezí 9 – 16%. Jako materiál, pomocí kterého vytvářel mechanické jiskry, si zvolil drát 

G104 podobného složení jako GI321, který jsem použil při pokusech já. Stejně jako jemu se 

mi povedlo iniciovat směs o koncentraci 10 %obj., navíc bylo zjištěno, že k iniciaci dochází 

už při 6%. Nutno dodat, že pro pohon kotouče použil Martin Kadula motor o podstatně 

nižších otáčkách (2780 ot/min), přítlačná síla drátu na kotouč nebyla uvedena.  
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6 Závěr 
 

Iniciační schopnost mechanické jiskry byla vyzkoušena na směsích tří různých 

hořlavých látek se vzduchem. Jednalo se o metan, líh a aceton. 

Při pokusech se směsí metanu se vzduchem docházelo k iniciaci v rozmezí koncentrací 

5-10 %obj.. Ve srovnání s literaturou, kde je jako dolní mez výbušnosti uvedena koncentrace 

4,4% a horní mez výbušnosti 15%, jsou tyto hodnoty odlišné, především horní mez 

výbušnosti se liší o 5 %obj.. Tato skutečnost může být způsobena malou iniciační energií 

vytvořených mechanických jisker, protože s rostoucí energií se rozsah výbušnosti metanu 

zvětšuje, horní mez výbušnosti roste více v porovnání se snižováním dolní meze. Výbuch měl 

největší zvukový i vizuální projev při koncentraci 8 %obj. 

Obdobně dopadlo měření i u ostatních hořlavých látek, kde na rozdíl od metanu 

nebylo z důvodů bezpečnosti provedeno v celém rozsahu výbušnosti. V případě lihu došlo 

k iniciaci při koncentraci 6 %obj.. Literatura však uvádí jako dolní mez výbušnosti 3,9. Stejně 

tak u acetonu došlo k iniciaci na vyšší koncentraci než je dolní mez výbušnosti a to na          

4,5 % obj. (dolní mez výbušnosti je 2,6%). 

Díky znalosti přibližné teploty drátu bylo ověřeno, že ke všem iniciacím došlo 

mechanickou jiskrou a nikoli horkým povrchem. 
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