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Anotace 

 

Ivo, Stanošek. Iniciace vybraných výbušných souborů. Diplomová práce. Ostrava:  VŠB –TU 

Ostrava, 2008. 

 

Práce se zabývá studiem podmínek iniciace různých koncentrací výbušné atmosféry 

směsi metanu se vzduchem. Je zaměřena na iniciaci horkým povrchem a iniciaci mechanickou 

jiskrou. Výsledné hodnoty je možno použít k vytvoření preventivních ochranných opatření 

pro zamezení rizika iniciace horkým povrchem a mechanickou jiskrou v průmyslových 

odvětvích manipulujících s hořlavými plyny. 
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Ivo, Stanošek. Initiation of Selected Explosive Mixtures. Extended essay. Ostrava:  VŠB –TU 
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The work is dealing with study conditions initiation different concentration explosive 

atmospheres mixtures methane by air.  Is specialized on initiation hot surface and initiation 

mechanical spark.  Resulting funds can use to creation preventative protective procuration for 

prevention diversification initiation hot surface and mechanical spark in industrial lines 

manipulatory with inflammable gas. 
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1 Úvod 

 

Výbuchy směsi plynů se vzduchem jsou v praxi vyskytujícími se jevy, které nelze 

opomíjet. Způsobují nemalé následky na zdraví osob a taktéž věcné škody na majetku. Proto 

je jim třeba věnovat patřičnou pozornost a snažit se eliminovat tyto negativní jevy. Nebezpečí 

spočívá v účincích tlakové vlny a plamene a rovněž v uvolňovaných nebezpečných, toxických 

látkách a tepelném záření do okolí. Z tohoto důvodu je důležitá znalost technicko 

bezpečnostních parametrů používaných plynů, za účelem prevence a snižováním tak 

nebezpečím výbuchu na minimum. 

Cílem práce je studium podmínek iniciace různých koncentrací výbušné atmosféry 

směsi metanu se vzduchem, vlivem tepelného projevu mechanické energie a horkým 

povrchem, který může vznikat v řadě technologických procesů a zařízeních. 

V diplomové práci jsou v úvodu rozebrány teoretické poznatky a vztahy týkajících se 

výbuchu a iniciace hořlavého souboru. 

Poslední část je praktická část s měřením iniciačních schopností mechanické a tepelné 

energie u vybraných výbušných souborů s následným vyhodnocením naměřených výsledků. 
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2 Základní pojmy, definice [1] 

 

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

nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. 

 

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

nastat výbuch. 

 

• Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. 

 

• Dolní mez výbušnosti LEL: dolní mez rozsahu výbušnosti 

 

• Horní mez výbušnosti UEL: horní mez rozsahu výbušnosti 

 

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

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

do celé nespálené směsi. 

 

• Prostředí s nebezpečím výbuchu: atmosféra, která může být na základě místních a 

provozních podmínek výbušná. 

 

• Minimální iniciační energie MIE: nejnižší nahromaděná elektrická energie 

v kondenzátoru, která je při vybití právě schopna vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné 

atmosféry při stanovených zkušebních podmínkách. 

  

• Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními 

postupy. 

 

• Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci. 
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• Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky. 

 

• Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku (dp/pt)max a kubická konstanta KG respektive Kst jsou 

měřítkem energie, respektive výkonu dané výbušné směsi. 

 

• Maximální výbuchový tlak pmax: maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi). 

 

• Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax: maximální hodnota nárůstu 

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

hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek. 
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3 Mechanismus výbuchu [2], [3], [12] 

 

Hoření vzniká a probíhá po splnění určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí 

přítomnosti hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina spolu s oxidačním 

prostředkem tvoří hořlavý soubor. 

Hořením nazýváme takovou (obvykle velmi rychlou) oxidačně-redukční reakci, při které 

se uvolňuje energie ve formě tepla a světla. Při hoření může být oxidačním činidlem kyslík, 

ale i jiné oxidační činidla. Pak říkáme, že toto činidlo podporuje hoření. Má-li dojít 

k chemické reakci, je nutné, aby molekuly výchozích látek měly energii nejméně rovnu 

aktivační energii. Také hoření obvykle začíná přivedením energie hořlavé látce z okolí, 

k dalšímu udržení reakce pak stačí teplo uvolňované při hoření. 

S hořlavými a výbušnými směsi plynů se setkáváme v řadě oborů techniky. Můžou být 

připravovány pro jejich využití v technice (spalovací motory, rakety), nebo mohou vznikat 

jako nežádoucí a nebezpečné v různých chemických provozech, dolech a jiných. 

Výbuch může mít charakter od poměrně pomalého průběhu několika metrů za sekundu až 

k vysokým rychlostem několika tisíc metrů za sekundu – detonaci. Odlišný je mechanismus 

šíření výbuchu. Plamen se šíří v dosud nezreagovaném prostředí poměrně pomalými 

transportními jevy (vedení tepla, difuze), nebo se při detonaci ke kinetice reakce přidávají 

termodynamické a hydrodynamické podmínky, které získávají převahu nad kinetikou vlastní 

chemické reakce. 

Jednou z podmínek výbušné přeměny je její rychlost, která není závislá pouze na rychlosti 

chemické reakce, ale i na jiných faktorech jako je druh iniciace a na fyzikálních podmínkách 

okolí. Charakteristikou výbušné přeměny je lineární rychlost. Ta může být různá a pohybuje 

se v mezích řádově ( 101 – 106)  [m.s-1]. Podle  lineární rychlosti  výbušné přeměny a 

tlakových změn rozdělujeme přeměny do tří skupin: 

• explozivní hoření (deflagrace) 

• vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

• detonace (výbuch prvého řádu) 

Explozivní hoření má charakteristiku nízké lineární rychlosti, řádově ( 101 – 106)[m.s-1]. 

Tlak neroste s časem. Proces probíhá v reakčním pásmu za stálého tlaku. 

Vlastní výbuch tvoří přechod mezi explozivní hořením a detonací, kdy lineární rychlost 

roste s tlakem. Když zplodiny reakce nestačí již unikat z reakční zóny, dojde ke zvýšení tlaku 
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a dalšímu narůstání lineární rychlosti. Rychlost je řádově 105[m.s-1], což je mnohem více než 

u explozivního hoření. 

Detonací můžeme nazvat nejrychlejší druh výbušné přeměny. Nárůst tlaku v reakční 

zóně je dán maximální rychlostí šíření výbušné přeměny hořlavé směsi. Detonační rychlost je 

stálá, závisí hlavně na druhu použitého výbušného materiálu. Jen málo je ovlivněna 

podmínkami výbuchu. V místě detonace vzniká velkou rychlostí množství plynných zplodin a 

tlakový skok, tzv. detonační vlna. Rozdíl tlaků čela  detonační vlny a tlaků v pásmu 

následujícím za ní vytváří tzv. skok, zhuštění, ráz. Vysoké tlakové rozdíly  jsou příčinou  

destrukčních  účinků detonace. Za rázovou vlnou se  pohybuje pásmo  stlačeného vzduchu, 

plamen a výbuchové zplodiny 

 

3.1 Předpoklad výbuchu a vytváření nebezpečných koncentrací [1] 

 

Můžeme říci, že výbušnou atmosféru mohou vytvářet vznětlivé a hořlavé látky, pokud 

zkoušky neprokázaly, že se vzduchem nejsou schopny vytvářet směsi umožňující vznik a 

šíření výbuchu. Vlastnosti těchto látek jsou popsány v příslušných technicko bezpečnostních 

parametrech, které jsou určeny experimentálně v laboratořích, nebo je lze orientačně, 

v některých případech, získat výpočtovými metodami. 

Hořlavé látky můžou vytvářet výbušné směsi, jsou-li dostatečně rozptýleny. Tato 

podmínka je splněna u plynů, par, mlh, prachů a jejich kombinací, přičemž množství hořlavé 

látky ve směsi musí odpovídat takovému množství, aby se skutečná koncentrace nacházela 

uvnitř rozsahu nebezpečí. Vychází se z předpokladu, že iniciace výbušné směsi je možná 

vždy. Nebezpečí výbuchu tedy nezávisí na tom, zda jsou přítomny iniciační zdroje. 

Vytváření výbušné směsi může být ovlivněno i pracovními podmínkami. Nachází-li se 

hořlavá látka v uzavřeném zařízení, může dojít k úniku např. potrubními spoji, netěsnostmi 

ventilů, šoupátek apod. S odvětráním musíme počítat v místech s nedostatečným odvětráním, 

např. jámy, kanály, šachty. U plynů a par již malý pohyb vzduchu může významně urychlit 

promíchání hořlavé látky se vzduchem. 
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3.2 Koncentrační hranice výbušnosti [3], [4], [9] 

 

Koncentrační hranice výbušnosti jsou dolní a horní hraniční koncentrace hořlavého 

plynu (případné výparů hořlavých kapalin) a hořlavých prachů nejčastěji ve směsi se 

vzduchem nebo kyslíkem (případně s jiným plynem s oxidačními vlastnostmi), mezi nimiž 

směs hořlaviny a oxidačního činidla explozivně hoří. 

Mezní koncentrace (v objemových procentech nebo v g.m3 vzduchu při normálním 

tlaku) oblasti výbušnosti se označují jako dolní (nejnižší koncentrace hořlavého plynu) a horní 

(nejvyšší koncentrace hořlavého plynu) mez výbušnosti. 

Všechny hořlavé látky jsou ve směsi se vzduchem (či oxidačním činidlem) zapalitelné 

jen uvnitř oblasti výbušnosti. Je-li koncentrace pod dolní mezí výbušnosti, není tato směs 

výbušná, ani hořlavá. Je-li koncentrace směsi nad horní mezí výbušnosti, je směs hořlavá jen 

za přístupu vzduchu, ale snadno se může stát výbušnou po odpovídajícím zředění se 

vzduchem. 

Dolní koncentrační hranice výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlaviny ve směsi se 

vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je schopna při určité iniciační 

energii, šířit plamen. Horní koncentrační hranice výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlaviny 

ve směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. 

 

3.3 Výbuchová křivka [1] 

 

Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce hoření vyvijí větší 

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

tlaku. Časový průběh narůstání tlaku při výbuchu v závislosti na čase znázorňuje obr. 1. 
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Obrázek 1. Výbuchová křivka [1] 

 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba indukční 

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

V důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost zvyšuje až do bodu C, kde je rychlost 

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

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

bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. Závislost tlaku na čase 

při výbuchu v uzavřeném objemu se nazývá výbuchová křivka. Na výbuchové křivce jsou 

nejdůležitější tyto body: 

 

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

C    je inflexní bod křivky, ve kterém je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší 
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Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 

 

 

 

Výraz 
výbdt

dp








 vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi o 

koncentraci cx v uzavřeném objemu velikosti V. 

 

3.4 Výbuchová charakteristika [1], [4], [6] 

 

Tvar výbuchové křivky a tím také hodnoty pvýb a (dp/dt)výb se výrazně mění 

s koncentrací výbušné směsi. Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku je dosaženo při optimální koncentraci copt. Tyto hodnoty se nazývají 

maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku a značí se pmax 

a (dp/dt)max. Optimální koncentrace je u plynů a par o málo vyšší než stechiometrická, u 

prachů je: 

Copt = (2 až 3).Cstech. 

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

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

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

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

s oxidačním prostředkem. Horní mez výbušnosti UEL představuje nedostatek oxidačního 

prostředku ve směsi. Na obrázku č. 2 je uvedena výbuchová charakteristika směsi metanu se 

vzduchem. 

 

výbdt

dp

t

p
tg 







≅
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Obrázek 2. Výbuchová charakteristika směsi metanu se vzduchem [4] 

 

Meze výbušnosti mají velký význam, protože slouží k určení prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Dolní a horní meze výbušnosti nám ohraničují rozsah výbušnosti. V prostoru mimo 

tyto meze není možné samostatné šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti LEL 

koresponduje s  nedostatkem hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Částice jsou 



16 

 

rozděleny na relativně velké vzdálenosti a teplo uvolněné oxidaci jednotlivých částic není 

schopno zapálit sousední částici.  Naopak horní mez výbušnosti UEL představuje nedostatek 

oxidačního prostředku ve směsi. Částice jsou tak hustě zastoupeny, že dojde k zabránění 

snadnému přístupu kyslíku potřebnému k hoření a šíření plamene se tak stává obtížnější, až je 

úplně utlumeno. Tyto meze výbušnosti mohou být ovlivněny několika faktory jako velikost 

iniciační energie, počáteční tlak v okamžiku iniciace, počáteční teplota, vlhkost, obsah kyslíku 

a vytváření hybridní směsi. 

 

3.5 Ovlivnění mezí výbušnosti [4] 

 

Skutečné pracovní podmínky se obvykle liší od laboratorních a proto je důležité znát 

možné vlivy na meze výbušnosti a uvažovat tyto vlivy při posuzování nebezpečí. Na meze 

výbušnosti mají vliv tyto skutečnosti: 

 

3.5.1 Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč [4]  

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

snižuje jen nepatrně. S klesajícím tlakem se zužuje rozsah výbušnosti a u některých směsí se 

oblast výbušnosti uzavírá, takže při určitém podtlaku vůbec nedochází při dané iniciační 

energii k výbuchu. Podtlak je tedy možno uvažovat jako jedno z protivýbuchových opatření. 

 

3.5.2 Počáteční teplota [4] 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se snižuje 

a horní mez se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny 

hořlavé látky. 

 

3.5.3 Obsah kyslíku [4] 

S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně posouvá k vyšším 

hodnotám (nad horní mez výbušnosti je nedostatek kyslíku). Spodní mez výbušnosti obsah 

kyslíku neovlivní, protože kyslík má zhruba stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako dusík. 
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3.5.4 Velikost iniciační energie [4] 

S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemž se především horní 

mez posouvá k vyšším hodnotám a zvyšuje se zejména maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Meze výbušnosti se běžně stanovují při pokojové teplotě, atmosférickém 

tlaku a standardní iniciační energií, která je u plynů a par Ei = 10 J. 

 
Obrázek 3. Vliv velikosti iniciační energie na meze výbušnosti směsi metanu se vzduchem [1] 

 

 

3.5.5 Vlhkost [4] 

Relativní vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jen nepatrně. 

Největší rozsah výbušnosti má suchá směs. 

 

3.5.6 Vytváření hybridních směsí [4] 

Již malé množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny velmi prudce sníží 

spodní mez výbušnosti směsi hořlavého prachu nebo kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem. 

K výbuchu může dojít i tehdy, není-li dosaženo dolní meze výbušnosti ani prachovzduchové 

ani plynovzduchové směsi. 
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3.6 Ovlivnění průběhu výbuchu a maximálních výbuchových parametrů 

 

3.6.1 Velikost a tvar nádoby [1] 

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

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

výbuchového tlaku. Tuto závislost popisuje u kubických nádob kubický zákon: 

 

(dp/dt)max . V
1/3 = konst. = KG, resp. KSt 

 

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

V                  objem nádoby v m3      

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

 

Kubický zákon platí u směsí plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem od objemu 

nádoby 5 litrů a u prachovzduchových směsí od 40 litrů.  

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

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

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

Kubická konstanta je důležitým parametrem vyjadřujícím brizanci směsi nezávisle na 

objemu, ve kterém byla stanovena. Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje KG a 

má rozměr MPa.m.s-1. U prachovzduchových směsí se označuje KSt, má rozměr MPa.m.s-1. 

U podlouhlých nádob kubický zákon neplatí. S rostoucí délkou nádoby se zvyšují 

maximální výbuchové parametry a projevuje se směrový účinek výbuchového tlaku. Rychlost 

šíření čela plamene se může zvýšit až na detonační rychlost 2000 m.s-1 s radiálními tlaky až 3 

MPa a osovými tlaky až 9 MPa. 

 

3.6.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace [1] 

Počáteční tlak neovlivní optimální koncentraci. Maximální výbuchové parametry se 

s rostoucím počátečním tlakem rovnoměrně zvyšují. Je tomu tak proto, že se zvyšuje 

množství směsi o optimální koncentraci. Proto se snížení tlaku používá jako jedno 

z preventivních opatření zmírňující následky výbuchu. 
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3.6.3 Počáteční teplota [1] 

Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání výbuchového 

tlaku. Reakční rychlost s teplotou roste. 

 

3.6.4 Iniciační energie [1] 

S rostoucí iniciační energií se zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání  

výbuchového tlaku, zatímco maximální výbuchový tlak energie iniciačního zdroje ovlivní jen 

nepodstatně. Nízkou energií se některé směsi nedají iniciovat. Při zkoušení vlastností směsí se 

jako standardní energie  pro plyny a páry 10 J. U některých látek je však nutno energii zvýšit, 

jinak by byly omylem považovány za nevýbušné. 

 

3.6.5 Turbulence směsi [1] 

S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvyšují maximální výbuchové 

parametry, zejména maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku. Nárůst parametrů je větší 

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

směsi činí nárůst o cca 700%. 

 

3.6.6 Spojené nádoby [1] 

Jsou-li nádoby spojené potrubím, může se výbuch přenést z jedné nádoby do druhé. 

Vlivem předkomprimace a turbulence dochází ke značného zvýšení maximálních 

výbuchových parametrů. Po iniciaci směsi v první nádobě hoří směs nejprve laminárním 

plamenem, který po dosažení ústí vstupuje do spojovacího potrubí. Zde se rychlost šíření čela 

plamene zvyšuje a plamen se stává turbulentním. Čerstvá směs je před postupujícím 

plamenem stlačována, proto když plamen vstupuje z potrubí do druhé nádoby, kde je čerstvá 

směs předkomprimována a silně turbulentní, dochází vlivem prudkého turbulentního hoření 

k velmi rychlému narůstání tlaku, které je doprovázeno mohutnými tlakovými kmity.  

Nárůst maximálních výbuchových parametrů ve srovnání s výbuchem v jednotlivých 

nádobách závisí na velikosti a uspořádání nádob, na průměru a délce spojovacího potrubí. 

Nejméně příznivý případ nastane, šíří-li se výbuch z nádoby větší do menší. Pak může dojít 

k nárůstu maximálního výbuchového tlaku ve druhé nádobě o stovky procent a rychlost 
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narůstání výbuchového tlaku o desítky tisíc procent ve srovnání s výbuchem v jednotlivých 

nádobách. 

 

3.6.7 Potrubí [1] 

Průběh výbuchu v potrubí (kde délka je mnohem delší než průměr potrubí) je odlišný 

od průběhu v kubické nádobě. Rychlosti šíření je ovlivňována řadou faktorů, zejména délkou 

a průměrem potrubí, umístěním iniciačního zdroje, stavem pohybu směsi (rychlost proudění), 

druhem směsi, překážkami v potrubí a uzavřením potrubí.  

Je-li potrubí na jednom konci uzavřeno, pak je velký rozdíl v mechanizmu šíření čela 

plamene v případech, bude-li směs iniciována na uzavřeném konci nebo na otevřeném konci 

potrubí.  

Je-li směs iniciována na otevřeném konci potrubí, plamen se šíří směrem do čerstvé 

směsi poměrně malou rychlostí odpovídající normální rychlosti hoření dané směsi a veškerá 

směs shoří v potrubí. Spaliny mohou přitom volně vytékat z potrubí. 

Je-li směs iniciována na uzavřeném konci potrubí a čelo plamene se šíří k otevřenému 

konci, vznikají spaliny, jejichž objem představuje cca 7-mi násobek objemu čerstvé směsi, 

vytlačuje tak před čelem plamene čerstvou směs z potrubí. Rychlost pohybu čela plamene je 

proto dána součtem rychlosti hoření směsi a ( z 80 – 90%) rychlosti vypuzovací. Rychlost 

čela plamene se tak rychle zvyšuje, až překročí hodnotu Reynoldsova čísla pro laminární 

proudění (Re < 2100). Turbulentní proudění znamená, že se prudce zvýší rychlost hoření 

směsi.  

Je-li potrubí dostatečně dlouhé, pak při iniciaci na uzavřeném konci potrubí rychlost 

šíření plamene neustále roste, až dosáhne detonační rychlosti, tzv. rozběhová vzdálenost je 

závislá na druhu hořlavé látky a průměru potrubí. 

Je-li potrubí oboustranně uzavřené, rychlost šíření čela plamene je nižší a maximálních 

hodnot nedosahuje na konci potrubí. Pouze u plynu s velkou brizancí (vodík) uzavření potrubí 

rychlost neovlivní. 

Protože v uzavřeném potrubí není možný únik čerstvé nezreagované směsi před čelem 

plamene, zreaguje celá směs, takže při stejné výbuchové rychlosti jsou výbuchové tlaky vyšší 

než v jednostranně otevřeném konci potrubí. 
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3.7 Iniciační zdroje [1], [7], [8] 

 

Iniciační zdroje, taktéž nazývané zápalnými zdroji nebo zdroji zapálení, dodávají 

potřebnou energii k aktivaci výbušného nebo hořlavého souboru. Problematika iniciace 

procesu hoření je studovaná z různých aspektů (spontánní vznícení, vznícení, samovznícení). 

Teoretický model procesu iniciace hoření musí obsahovat nestacionární analýzu tepelného 

rozkladu tuhé látky, vznik hořlavého souboru (směs paliva se vzduchem) v mezní vrstvě, 

propagaci kinetického plamene vznikajícího ze zdroje zapálení, podmínky zhasnutí 

kinetického plamene v důsledku ztráty tepla k povrchu tuhého materiálu a vznik trvalého 

difuzního plamene v mezní vrstvě. 

Iniciačním zdrojem může být zdroj libovolné formy energie mající dostatečný 

potenciál potřebný k iniciaci výbušného souboru. Pro hodnocení iniciačních zdrojů se 

používají tyto technicko bezpečnostní parametry: 

 

• Teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny tvzníc [°C] 

• Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tr
min [°C] 

• Minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu tu
min [°C] 

• Indukční perioda τ1 [s] nebo [ms] (přípravná doba hořlavého nebo výbušného 

souboru ke vznícení) 

• Minimální iniciační energie MIE [J] 

 

 

Energetický zdroj EZ o energii EZE se může stát zápalným zdrojem, jestliže je splněno: 

 

tEZ > tMIN  nebo  tEZ > tvznic, 

τEZ > τ1, 

EEZ < MIE. 
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A naopak. Nebezpečí zapálení nehrozí, jestliže je splněna podmínka alespoň jedné 

nerovnice: 

tEZ < kB1.tMIN   nebo  tEZ < kB1. tvznic, 

τEZ > kB2. τ1, 

EEZ < kB3.E1,MIN, 

 

kde 

tEZ teplota energetického zdroje ve stupních [°C] 

τEZ doba, po kterou má energetický zdroj teplotu vyšší než tMIN(tvznic) 

EEZ energie energetického zdroje [J] 

kB1, kB2, kB3 bezpečnostní koeficienty 

 

Zápalným zdrojem daného hořlavého systému se může stát předmět nebo látka, které 

mají určitou teplotu a jsou schopny po určitou dobu odevzdávat potřebné množství energie 

příslušného druhu. Zápalný zdroj je vždy vztažen k určitému výbušnému nebo hořlavému 

souboru, k určité látce. Výjimku tvoří zápalné zdroje, které jsou schopny iniciovat prakticky 

všechny hořlavé soubory, jako například plamen nebo žhnoucí povrch. 

 

Z praktického hlediska je možno dělit zápalné zdroje na dva druhy: 

• Teplo (plamen, horké povrchy, horké plyny, mechanické jiskry) 

• Elektrické jiskry 

 

Mechanismus působení obou druhů na jednotlivé látky není stejný. Například vodík 

má vysokou teplotu vznícení tVZNIC = 580 °C a velmi malou minimální iniciační energii    

MIE = 0,019 mJ. Zkapalněné uhlovodíky mají poměrně nízkou teplotu vznícení tVZNIC = 220 

až 300 °C a poměrně vysokou minimální iniciační energii MIE = 0,2 až 0,3 mJ. 

Většinou je tato energie přiváděna hořlavému souboru zevně (vnější zápalný zdroj). 

Jedná se tedy o takzvanou „cizí“ iniciaci. Existují však látky, které jsou schopny v důsledku 

určité nestability jejich chemického složení nebo fyzikální stavby se samy aktivizovat. Tyto 

látky označujeme jako samovznětlivé a proces aktivizace se nazývá samovznícení. 
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Mezi nejdůležitější zápalné zdroje patří: 

 

• Plemen a horké produkty hoření 

• Tepelný projev mechanické energie 

• Samovznícení 

• Elektrotechnická zařízení 

• Elektrické vyrovnávací proudy a katodová protikorozní ochrana 

• Statická elektřina 

• Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny 

• Blesk 

• Ionizační záření 

• Ultrazvuk 

 

3.8 Teplota [8], [11] 

 

Teplota patří mezi základní fyzikální vlastnosti všech existujících látek. Každá 

molekula látky má v každém okamžiku určitou rychlost, můžeme jí tedy přiřadit určitou 

hodnotu kinetické energie. Změna teploty látky, například její zvýšení, je podmíněno 

zvýšením kinetické energie pohybujících se molekul, a protože uvažovaného zvýšení teploty 

dosáhneme dodáním tepla látce, můžeme říci, že množství tepla, které látce dodáme, je rovno 

přírůstku kinetické energie neuspořádaného mikroskopického pohybu jejich molekul. Teplo je 

tedy formou energie a jeho jednotkou je 1 J.  

Tepelná energie je konečnou fází případných transformací všech forem energie a je 

bezprostřední příčinnou iniciace procesu hoření. Bez vnější příčiny se žádná hmota nezahřeje. 

Tepelné vlastnosti hořlavého souboru ovlivňují jak proces jejich zapálení, tak i další průběh 

samotného hořeni. Dvě nejzákladnější tepelné charakteristiky látek, ve vztahu k hořlavosti, 

jsou tepelná vodivost a měrné teplo. V zásadě platí, že látka s větší tepelnou vodivostí by měl 

být ve fázi zapalování odolnější. S touto vlastností souvisí i měrné teplo (tepelná kapacita) 

látky. Stejná množství různých látek potřebují ke stejnému ohřátí různá množství tepla. Tento 

fakt charakterizujeme pro každou látku pomocí měrné tepelné kapacity látky. Tepelná 

vodivost ovlivňuje rozptylování tepla v látce. 
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Transport tepla, který je úměrný tepelné vodivosti materiálu, se realizuje ve třech 

prostředích tuhém, kapalném a plynném. V tuhém prostředí se teplo šíří pouze vedením 

(kondukcí). V kapalném prostředí převládá proudění (konvekce), ale spolupůsobí i přenos 

tepla vedením. V plynech ke dvěma již zmíněným transportním mechanismům musíme 

přiřadit i sálání (tepelnou radiaci). Ve větších objemech při nižších teplotách převládá 

proudění, při vysokých teplotách pak sálání. Při zmenšujících se objemech plynu může svou 

roli hrát teplo přenesené vedením. 

 

3.8.1 Teplota vznícení, vzplanutí a hoření [9] 

 

Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které se za definovaných podmínek zkoušky 

hořlavá látka ve směsi se vzduchem sama bez iniciace vznítí. Jako vznícení se označuje 

začátek chemické reakce směsi plynu nebo páry se vzduchem za objevení otevřeného 

plamene. 

 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které se za definovaných podmínek zkoušky 

hořlavá látka ve směsi se vzduchem, při přiblížení otevřeného plamene, vznítí a ihned uhasne.  

 

Teplota hoření je nejnižší teplota hořlavé látky, při níž se tvoří tolik hořlavých par, že 

se tyto páry při přiblížení otevřeného plamene vznítí a samy dále hoří. 
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4 Tepelný projev mechanické energie [1], [4] 

 

Mezi tepelné projevy mechanické energie můžeme zařadit zahřívání při tření těles, 

mechanické jiskry, ocelové jiskry vzniklé třením nebo nárazem, ohřev kompresním teplem, 

rázovou vlnou a při výtoku plynů. 

 

4.1 Zahřívání při tření těles [4], [10] 

 

Teplo vzniklé třením může sloužit jako možný zdroj zapálení. Ke tření dochází všude 

tam, kde se po sobě vzájemně pohybují dvě tělesa. K nebezpečnému ohřevu třecích ploch 

přeměnou třecího výkonu na teplo může dojít u třecích spojek, kluzných ložisek, brzd, 

řemenových převodů při namotávání vláknitých materiálů na hřídel a podobně. 

Při tření se mění třecí výkon na teplo: 

 

PTŘECÍ = FN.µ.w 

 

PTŘECÍ třecí výkon [W] 

FN normálová přítlačná síla [N] 

µ koeficient tření 

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

 

Koeficient tření je závislý na druhu tření, na styčném povrchu a jeho stavu, druhu 

třecího materiálu a vzájemné rychlosti pohybu třecích se těles. 

Při normálním stavu zařízení je teplo odváděno. Pokud by odvod tepla nestačil, teplota 

se zvýší nad dovolenou mez a dochází k přehřívání například ložisek, řemenových převodů a 

dopravních pásů. 

Normální teplota ložisek je obvykle 35 °C, výjimečně až 75 °C. Zvýšení koeficientu 

tření může být způsobeno například poruchou mazání, znečištěním třecích ploch nebo maziva 

či deformací ložiska. Nedostatečné mazání může způsobit nevhodná volba oleje, malé 

přiváděné množství oleje (zanesení otvoru pro přívod či odvod oleje). Zvýšení teploty ložiska 
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může způsobit také zvýšený tepelný odpor, tj. špatný odvod tepla do okolí, například 

znečištěním povrchu ložiska vrstvou málo vodivé látky nebo nedostatečné chlazení. 

Prokluz řemenů nebo dopravních pásů způsobí, že všechna energie se spotřebuje na 

tření řemene o kotouč a tím dochází k nebezpečnému zahřívání materiálu pásu či řemenu a 

jejich vznícení. 

Většina studií zapálení třením se zabývá zapálením hořlavin ve formě hořlavých 

souborů nebo oblaku prachu. Jelikož může dojít k vytvoření velmi vysokých teplot, můžou se 

iniciovat také pevné látky. O tom ale mnoho studií nepojednává.  

Po přiložení dvou tuhých materiálů k sobě nedojde k úplnému spojení povrchů 

materiálů, z toho důvodu, že povrchy nejsou zcela rovné. Každý povrch vykazuje určitou 

nerovnost. Místa styku jsou omezena nejvyššími výčnělky, které se na materiálech nalézají. 

Jestliže dojde k tření dvou látek o sebe, tak zahřátí nastane nejprve u nejvyšších výčnělků (hot 

spots). Teplotní růst je překvapivě vysoký a je obecně omezen jen materiálem o nižší teplotě 

tání. Tento limit ale neplatí, jestliže jeden z materiálů je možno snadno okysličovat, oxidační 

reakce se stává velmi exotermickou. Kapalina aplikovaná mezi povrchy nezabrání vzniku 

vysokých teplot.  

Jestliže známe dostatečné vlastnosti systému (povrch, tepelná vodivost, rychlost, atd.), 

pak existují teorie, které umožňují spočítat teplotu mezi třecími plochami. Tato data jsou 

zřídka kdy dostupná a dokonce jestliže se dá spočítat teplota, tak to nestačí k určení 

potenciálu zapálení. 

Životnost „hot spots“ je několik milisekund nebo i méně, takže povrch „hot spots“ 

není schopný iniciovat většinu plynových směsí. Zapálení je více pravděpodobné, když se 

„hot spots“ oddělují z povrchu materiálu a vznikají mechanické jiskry. 

 

4.2 Mechanické jiskry [4], [10] 

 

Mechanické jiskry patří mezi „cizí“ (vnější) zápalné zdroje. Náchylnost materiálů 

k vytváření zápalných jisker souvisí s bodem tání materiálů, které se o sebe třou. Jiskra vzniká 

z materiálu s nižším bodem tání. Od chvíle, kdy teplota v místě styku nezvyšuje svojí 

hodnotu, jsou materiály s nižším bodem tání bezpečnější. Kovy, které nejpravděpodobněji 

způsobí vznik jisker, při nárazu nebo tření, jsou cer, zirkonium, titan, uran. Podobné tendence 

jsou předpovídány i u thoria, yttria, ale ty se používají jen zřídka. Ochuzený uran byl přidáván 
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k vojenským projektilům k vytvoření specifického jiskření. Ojedinělé prvky cer, lanthan, 

neodym a prazeodym jsou používány k výrobě kovů, které slouží jako křesací kámen do 

zapalovačů, kde jsou jejich jiskry náležitě využity. 

Pojem náraz znamená, že se dvě tělesa před vzájemným dotykem pohybovala a při 

nárazu si navzájem předala svou kinetickou energii. Náraz ve směru normály je bez tření. 

Zpravidla však k nárazu nedochází ve směru normály, ale podstatná část kinetické energie se 

spotřebuje na tření a přemění se tak v teplo. O tření se jedná tehdy, jsou-li dvě tělesa k sobě 

přitlačována a současně se navzájem pohybují ve směru rovnoběžném s rovinnou jejich styku. 

O podstatě tření pojednává řada teorií, zatím se však nepodařilo uspokojivě objasnit všechny 

pozorované jevy. Je zřejmé, že při přítlaku dvou těles, například kovových, přijdou do styku 

nejprve nejvyšší povrchové nerovnosti. Přitom v těchto místech prvního styku vznikají tak 

velké talky, že se tyto nerovnosti plasticky tváří a za studena svaří. Třecí pohyb tedy musí 

umožnit ustřižení těchto malých místních svarových spojů. 

 

Koeficient tření µ je podíl třecí síly T a normální přítlačné síly N. 

 

 
 

Koeficient tření má obvykle hodnotu 0,3 až 0,1 a může nabýt vysokých hodnot, 

dochází-li ke tření nezoxidovaných kovových ploch ve vakuu. Toto zjištění se vysvětluje tím, 

že za normálních podmínek je na povrchu oxidační vrstva, která zabraňuje kovovému styku a 

tím i svaření.  Vedle odtrhování svarových spojů dochází při tření i k tváření nerovností 

povrchu a k tomu je zapotřebí přetvárná práce. Přitom přecházejí částice z jednoho tělesa na 

druhé – převážně z tělesa měkčího na těleso tvrdší. Dále bylo zjištěno, že se například 

koeficient tření oceli na mědi ve vakuu, který má na počátku hodnotu 5, sníží na 0,2, je-li 

rychlost tření dostatečně vysoká (nad 600 m.s-1). Je to způsobeno tím, že při této rychlosti se 

vytváří v místě styku tekutý kovový film. 

Tření má velký význam při všech druzích třískového obrábění jako je soustružení, 

vrtání, frézování, hoblování a broušení. Teplo vzniklé třením a plastickou deformací třísky se 

odvádí od třísky, do obrobku a do nástroje. Tím může dojít až k zahřátí materiálu na teplotu 

vznícení a k jeho následnému hoření. Například při soustružení více než 90% tepla přechází 

do třísky. 
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Jak při tření tak při rázu těles je obtížné kvalitativně popsat děje v místě styku. Jasné 

je, že jak při tření, tak při nárazu dochází v místě styku. Jasné je, že jak při tření, tak při 

nárazu dochází v místech styku k vývinu tepla a vzniku vysokých teplot, které jsou u kovů 

omezeny teplotou tání. Pokud je teplota tání dostatečně vysoká, mohou tepoty v místech styku 

přesáhnout 1000 °C. Tato vysoká teplota existuje jenom v tenkých vrstvách povrchu 

v takzvaných zónách „hot spots“ a to jenom po velmi krátkou dobu 10-4 až 10-3 s. Takové 

zóny lze vyvolat i nepatrnými energiemi, je-li plocha styku  malá. 

 

4.3 Ocelové jiskry vzniklé třením nebo nárazem [1], [4] 

 

Částice jiskry mohou být z kompaktní oceli vykřesány tvrdším kovem nebo 

nekovovým materiálem jako je kámen, beton, keramické výrobky, smirek, korund atd. 

Velikost a tvar částic jiskry závisí na tvaru obou těles, na druhu pohybu, na vlastnostech oceli. 

Ocelové jiskry, i když mají tak vysokou teplotu, že svítí, nemohou iniciovat ani velmi 

reaktivní směsi acetylénu nebo vodíku se vzduchem. Teprve tehdy, jestliže ocelová částice 

sama hoří (v plynovzduchové nebo kyslíkové směsi), stává se nebezpečným zápalným 

zdrojem. Je tomu tak proto, že iniciační energii potřebnou k zapálení výbušné směsi zde 

představuje spalné teplo této částice. Třením uhlíkaté oceli o kurondový kotouč lze vykřesat 

jiskry o průměrné teplotě 1700 až 1800 °C a maximální teplotě až 2300 °C ve vzdálenosti asi 

15 až 80 cm od brusného kotouče. 

 

Mechanické energie potřebná k vytvoření jiskry je malá. Pro částici z oceli 11 700 činí 

asi 5.10-3 N.m. Volným pádem ocelové jehly na šikmo položený korundový kotouč lze 

snadno vyvinout energii 6.10-2 N.m, tedy desetkrát větší a vytvořit tak jiskru schopnou 

iniciace. Vedle množství dodané energie má na iniciační vlastnosti jiskry vliv prostorové 

uspořádání a časový průběh mechanického účinku. Důležitý vliv má rozměr částice. Spalné 

teplo malé částice (pod minimální velikost) nestačí k iniciaci výbušné směsi. Velká částice 

(nad maximální velikost) má malý měrný povrch, nedojde proto k hoření částice a taková 

částice není nebezpečná. Rychlost oddělování částic má ten význam, že při pomalém průběhu 

je vznikající teplo odváděno a teplota ocelové částice zůstane pod její teplotou vznícení a 

částice se proto nevznítí. 
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Mnohem snáze lze z oceli vykřesat jiskry kovem a tyto jiskry jsou mnohem 

mohutnější, jestliže je povrch oceli pokryt rzí. 

Nepohybující se jiskry jsou nebezpečnější než jiskry, které letí. Je tomu tak proto, že 

se jiskra po dopadu do vhodného prostředí pomaleji ochlazuje a tím vznikají příznivější 

podmínky pro vznícení. Letící jiskra nemůže například zapálit směs prachu se vzduchem a 

vláknité materiály, ale jiskra, která dopadne na jejich povrch, vyvolá ohnisko tlení. Proto 

často dochází v praxi k iniciaci od mechanické jiskry vzniklé na strojích, kde jsou vláknité 

materiály nebo usazeniny jemného hořlavého prachu. Například v mlýnech obilí, u textilních 

strojů a podobně. 

 

Se vznikem mechanických jisker se v praxi můžeme setkat z nejrůznějších příčin, 

například pří práci s ocelovým nářadím, při vniknutí kovu nebo kamene do stroje, při 

nárazech pohyblivých mechanismů na nepohyblivé části stroje, ke kterým může dojít 

z důvodů nesprávného seřízení vůlí, pří deformacích hřídele nebo jeho vibracích a při 

opotřebování ložisek a podobně. 

 

Mechanické jiskry tedy mají většinou jenom omezenou iniciační schopnost. Mohou 

zapálit jenom hořlavé plyny a páry, jež mají minimální iniciační energii nižší než 0,1 mJ a 

také některé druhy prachovzduchových směsí, zejména směs kovových prachů se vzduchem. 

V usazeném prachu může jiskra vyvolat ložisko žhnutí a toto ložisko může být zápalným 

zdrojem výbušných směsí (například v odlučovačích prachů). 

Velkými rázy o energii 200 J (200 N.m),  tvrdé oceli o tvrdou ocel a u třecích kotoučů, 

vznikají jiskry o mnohem vyšší energii. Jiskry s velkou schopností zapálit však vznikají i při 

malých rázech (řádově 1 J) libovolného materiálu o zrezivělou ocel, jestliže se v místě nárazu 

nacházejí stopy hliníku nebo hořčíku. Dokonce nářadí v takzvaném jiskrově bezpečném 

provedení (Cu, Monelův kov, beryliový bronz atp.) může vyvolat takovéto jiskry. K účinné 

iniciaci vede vyvolání takzvané aluminotermické reakce (oxid železa – hliník). Přitom stačí 

již velmi malé množství hliníku nebo hořčíku – řádově 10-3 g. 
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4.4 Ohřev kompresním teplem, rázovou vlnou a při výtoku plynů [1], [4] 

 

Adiabatickou kompresí a rázovou vlnou se může vyvinout tak vysoká teplota, že může 

iniciovat hořlavé soubory, zejména výbušné směsi i usazený prach. Nárůst teploty závisí na 

tlakovém poměru a nikoliv na rozdílu tlaků. 

Proudí-li plynovzduchová směs vysokou rychlostí w proti překážce a zabrzdí se 

v důsledku odporu překážky, pak se ohřeje plynový obal přeměnou energie o hodnotu ∆T: 

 

 

 

∆T nárůst teploty [K] 

w rychlost proudění [m.s-1] 

cp měrná tepelná kapacita [kJ.kg-1.K-1] 

 

Má-li směs na počátku teplotu TPOČ, pak existuje možnost, že nárazem na překážku 

dosáhne směs teploty vzníceni: 

 

TKONEČNÁ = TPOČ + ∆T > TVZNÍC 

 

S tímto nebezpečím je třeba počítat při rychlostech proudění plynů vyšších než        

100 m.s-1, má-li směs plynu se vzduchem malou měrnou tepelnou kapacitu cp. 

 

Také při kompresi v kompresoru dochází k nárůstu teploty: 

 

 

 

∆T nárůst teploty kompresní [K] 

TPOC počáteční teplota komprimovaného média [K] 

PPOC, PKON počáteční a konečný tlak [MPa] 

n polytropický exponent 
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I u vzduchových kompresorů může dojít k výbuchu, jsou-li v komprimovaném 

vzduchu přítomny páry mazacího oleje nebo olejová mlha. Tomuto nebezpečí lze čelit těmato 

opatřeními: 

 

• Omezením kompresního poměru na hodnotu 3 až 4 

• Chlazením komprimovaného média mezi každým stupněm na počáteční teplotu 

• Použitím mazacích olejů s vysokou teplotou vznícení 

 

Při lisování plastických hmot zpravidla nedochází k tak velkým redukcím jako při 

stlačování plynů a proto se zde nevyskytují tak vysoké teploty. Ale při lisování 

nejnebezpečnějších plastických hmot na bázi nitrocelulózy může za přítomnosti vzdušného 

kyslíku dojít k překročení teploty vznícení. Proto je nutno i zde rozdělit redukci na více 

operací a potřebného tvaru dosáhnout na několikrát. 

Rázové vlny vznikají například při náhlém výtoku stlačených plynů z potrubí. 

Vytékající plyn se přitom nadzvukovou rychlostí šíří do oblastí s nižším tlakem. Při změně 

směru v obloucích nebo telecí na kolenech potrubí, uzavíracích přírubách, uzavřených 

šoupátkách atp., dochází k vývinu vysokých teplot, jež způsobí iniciaci výbušné směsi. 

Velké nebezpečí představuje proudění kyslíku pod přetlakem v potrubí. Unášené 

částice, jako například rez, brusný prach a při dostatečné rychlosti proudění také částečky 

oceli povrchu potrubí, které v prostředí stlačeného kyslíku shoří za vývinu vysoké teploty, tím 

mohou zapálit potrubí nebo armatury. Zvláště nebezpečnými místy jsou zde ventily a 

šoupátka kyslíkovodu, protože v nich je při otevírání a uzavírání vysoká rychlost proudění 

kyslíku (zúžený průřez). Pokud nastane destrukce zařízení nebo součástí, dojde k iniciaci 

okolní výbušné atmosféry. 

 

4.5 Horké povrchy [1], [4] 

 

Horké povrchy mohou být zahřáté tepelnou energií nebo tepelným projevem 

mechanické nebo jiné energie. Přípustná teplota se posuzuje v porovnání s teplotou vznícení 

nebo samozahřívání přítomného hořlavého souboru. 

Iniciace horkého povrchu je závislá na druhu a koncentraci výbušné směsi a je tím 

vyšší, čím vyšší je teplota a čím větší je povrch horkého tělesa. Při delším působení horkého 
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povrchu na výbušnou směs může dojít k předběžné reakci, takzvaný „studený plamen“, při 

němž se tvoří rozkladné produkty, které jsou vznětlivé již při nižší teplotě než původní 

výbušná směs, a tím je usnadněno vznícení původní výbušné směsi. Teplotu vznícení výbušné 

směsi dále ovlivňuje velikost a tvar horkého tělesa, případně místní koncentrace v blízkosti 

horkého povrchu a částečně také materiálu stěny. 

 

Příkladem horkých povrchů v provozu mohou výt vedle obvyklých povrchů, jako jsou 

horká tělesa, sušící boxy, také povrchy zahřáté mechanickými projevy tření nebo třískovým 

obráběním. Například třecí spojky, brzdy, ložiska, vedení, průchodky hřídelí a podobně. 

Součásti otáčející se v těsných otvorech mohou při vniknutí cizích těles vyvolat tření, jež po 

velmi krátké době vyvine vysokou teplotu. 

 

Vyloučení či zamezení nebezpečného ohřevu třením je možno v mnoha případech 

zabránit vhodnou volbou materiálu, který při dosažení nebezpečné teploty změkne a vytaví se, 

takže k suchému tření již nedochází a třecí teplo se dále nevyvíjí. 
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5 Vznik výbušných plynných směsí a jejich iniciace [4], [10] 

 

Výbušné plynné směsi mohou vznikat smísením hořlavého plynu se vzduchem, 

odpařováním hořlavé kapaliny s následným smísením těchto par se vzduchem čí jiným 

oxidačním prostředkem. Na vznik výbušných koncentrací má vliv celá řada faktorů, například 

rychlost úniku, množství uniklého hořlavého plynu atp.  

 V oblasti vnitropodnikové dopravy hořlavých kapalin a plynů či ve výrobních 

zařízeních, zejména při jejich najíždění a odstavování, vzniká často nebezpečí požáru nebo 

výbuchu. Je to způsobeno zejména tím, že možnosti úniku hořlavých látek, netěsnostmi, 

konstrukcí nebo chybnou manipulací, je vyšší než kdekoliv jinde. Velmi zásadní je rychlost 

úniku hořlavého plynu. Při rychlém úniku plynu, který je pod talkem, dojde obvykle k silné 

turbulenci a tudíž vznik výbušné atmosféry je velmi rychlý. Naproti tomu při pomalém úniku 

hořlavých plynů je největším nebezpečím vznik výbušné koncentrace v bezprostředním okolí 

místa úniku. Tyto úniky mohou být například kolem ventilů, přírub, kohoutů nebo těsnících 

prvků. Navíc při pomalém úniku značně závisí na hustotě plynu k hustotě vzduchu. Lehké 

plyny, jako je metan čí vodík, vytváří výbušné koncentrace v horních částech prostorů, kde 

dochází k jejich úniku. Naproti tomu plyny těžší než vzduch vytváří výbušné koncentrace 

v dolních částech prostorů a mohou pronikat i do vzdálených míst například kanály. 

K iniciaci těchto hořlavých plynů může dojít, i když se v prostoru stabilní iniciační 

zdroj nevyskytuje. Nebezpečné jsou zejména dočasné práce například s elektrickou čí 

benzínovou rozbrušovačkou, která produkuje jiskry o vysoké teplotě společně s horkým 

povrchem řezaného kovového materiálu. Taktéž je vysoké nebezpečí iniciace při svařování. 

Určité nebezpečí představují čisticí prostředky ve spreji na čištění svařovacích pistolí a 

zařízení pro svařování. Svářeči používají spray s vysoce hořlavou kapalinou a po jejím použití 

ihned svařují a někdy nádobku pod tlakem při svařování ponechávají u svařovaného výrobku. 

Navíc jej často používají jako separátor na svařované výrobky, kdy po nastříkání na výrobek 

se nemusí pracně čistit. Zvláště při nastříkání do uzavřených tvarů výrobků hrozí nebezpečí 

výbuchu. Dalším nezanedbatelným rizikem iniciace je statická elektřina. 
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6 Iniciace metanu mechanickou jiskrou a horkým povrchem [13] 

 

Metan, chemickou značkou CH4, je bezbarvý plyn, bez zápachu. Jeho hustota je za 

normálních podmínek 0,7168 kg.m-3. Je tedy téměř o polovinu lehčí než vzduch, což 

způsobuje jeho snadný postup propustným horninovým prostředím směrem nahoru k 

zemskému povrchu, nebo při úniku ze zařízení se bude hromadit ve vrchních částech prostoru. 

Jeho rozpustnost ve vodě je malá, jeden litr vody při teplotě 20° C pohltí 33 cm3 metanu. 

Metan je nebezpečný zejména pro svou výbušnost, která je udávána pro normální podmínky v 

intervalu koncentrací 5-15 %. Zvýšení koncentrace metanu na 29 % způsobí snížení 

koncentrace kyslíku na 15 %, což již způsobuje značné dýchací potíže. Zvýšení koncentrace 

metanu na 49 % sníží obsah kyslíku na 13 %, což již bezprostředně ohrožuje lidský život. 

Pro iniciaci metanu mechanickou jiskrou a horkým povrchem jsem zvolil výbušné 

soubory, metanu se vzduchem, o koncentracích 5%, 6,5%, 9,5%, 12,5% a 15%. Výše 

zmíněnou iniciaci lze kvalifikovat jako potenciální nebezpečí při svařování či řezání například 

oceli.  

6.1 Měřící aparatura [14] 

 

Zkušební zařízení pro měření iniciace výbušných souborů je výbuchová komora 

VK100. 

 
Obrázek 4. Schematický plán VK100 
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Výbuchová komora je zhotovena z ocelové konstrukce tvaru válce o objemu 0,1 m3. 

Horní stěna této komory je volná, uzavíratelná lehce protržitelnou papírovou clonou 

s vyústěním pro odvod zplodin a zbytků po výbuchu, které jsou odsávány vzduchem ventilací, 

která se nachází nad zařízením. Statický přetlak, při kterém dochází k protržení papírové 

clony, se pohybuje v rozmezí 6100 až 6700 Pa. V plášti válcové stěny jsou otvory opatřené 

silnostěnným průhledným organickým sklem, které umožňuje bezprostřední sledování 

procesů odehrávajících se při vlastním měření. Ve vrchní části výbuchové komory je 

zabudován malý elektrický ventilátor pro zajištění lepší homogenizaci směsi. 

 

 

 
Obrázek 5. Výbuchová komora VK100 
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6.2 Iniciace mechanickou jiskrou 

 

Pro iniciaci mechanickou jiskrou byl použit brusný kotouč o průměru 120 mm, který 

byl přichycen k hřídeli elektrického motoru v dolní části výbuchové komory. Elektrický 

motor byl seřízen na otáčky 11 000 ot/min bez zátěže. Pomocí pákového mechanismu 

umístěného ve výbuchové komoře, ke kterému byl kolmo uchycen ocelový drát s příměsi 

uhlíku, byly při zatížení 460 g vyvíjeny mechanické jiskry, vznikající třením ocelového drátu 

o brusný kotouč. Při pracovním provozu pod zátěží, vyvolanou přítlakem pákového 

mechanismu se závažím a ocelového drátu na brusný kotouč, nebylo zaznamenáno žádný 

patrný úbytek rychlosti otáčení elektrického motoru. Tudíž motor měl dostatečný výkon, aby 

bez problémů překonal třecí odpor ocelového drátu. 

 

 

 
Obrázek 6. Iniciace mechanickou jiskrou 
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Obrázek 7. Iniciace mechanickou jiskrou za provozu 

 

 

Při iniciaci daných koncentrací metanu se vzduchem mechanickou jiskrou byl použit 

následující postup měření. Výbuchová komora se z vrchu uzavřela a utěsnila papírovou 

clonou. Přes vstupní ventil se k výbuchové komoře připojí pružnou průhlednou plastovou 

hadičkou jednoplynový detektor na detekci koncentrace hořlavých plynů a par značky EX-

METR II, který byl kalibrovaný na měření koncentrace metanu. Přes vstupní plynový ventil 

se začne do výbuchové komory opatrně napouštět metan a současně je puštěn elektrický 

ventilátor pro zajištění lepší homogenizaci napouštěné směsi. Po odečtení požadované 

koncentrace metanu ve směsi se vzduchem na měřicím přístroji EX-METR II se plynový 

ventil uzavře a přístroj EX-METR II se od výbuchové komory odpojí. Aby se zamezilo úniku 

výbušné směsi, vstupní ventil, kde byl původně připojen přístroj EX-METR II, se uzavře.  
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Obrázek 8. Měření koncentrace metanu přístrojem EX-METR II 

 

 

Takto nachystaná výbušná směs se po zpuštění elektrického motoru iniciovala 

vzniklými mechanickými jiskrami po dobu 1 minuty. Po úspěšné iniciaci se zapsal čas 

v sekundách po kterou se směs iniciovala. Nedošlo-li po uplynutí doby 1 min k iniciaci, 

zkouška byla ukončena a výbuchová komora byla odsávacím ventilačním zařízením 

vyvětrána. 
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6.3 Iniciace horkým povrchem 

 

Pro iniciaci horkým povrchem byla zvolena žhavící svíčka z dieselového motoru 

značky BRISK 01S355E pro napětí 12V a závitem M15x1.25. Tato žhavící svíčka byla 

připojena na stabilizovaný zdroj značky Manson SPS9602 pomocí dvou měděných přívodních 

kabelů o průměru 2 mm aby se zamezilo vzniklým ztrátám na vedení. Použitý stabilizovaný 

zdroj Manson má regulovaný stejnosměrným (DC) výstup od 1 do 30 V s maximálním 

výstupním napětí 30 A. Pomocí tohoto zdroje se reguloval výstupní výkon přivedený na 

žhavící svíčku.  

 

 
Obrázek 9. Žhavící svíčka BRISK 01S355E 
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Obrázek 10. Stabilizovaný zdroj Manson SPS9602 

 

 

Před vlastním měřením ve výbuchové komoře byla změřena a vyhodnocena závislost 

teploty horkého povrchu žhavící svíčky na výstupním napětí stabilizovaného zdroje. Teplota 

byla odečítána pomocí termočlánku přiloženého na spirálu žhavící svíčky. Tato závislost byla 

potřebná z praktických důvodů, protože jak se později ukázalo, iniciační teploty horkého 

povrchu byly tak vysoké, že by jejich měření ve výbuchové komoře bylo vyhovujícím 

přesným termočlánkem nerealizovatelné. Muselo by se použít jiného typu „mohutnějšího“ 

termočlánku a zde jsem narazil na problém lokálního ochlazování, čili odvodu tepla z horkého 

povrchu, prostřednictvím těla „mohutnějšího“ termočlánku a následné velké nepřesnosti a 

chyby měření. Po získání této lineární závislosti teploty na výstupním nepětí stabilizovaného 

zdroje se poté lehce dopočítala teplota iniciace metanu ve výbuchové komoře podle 

odečteného napětí na zdroji při úspěšné iniciaci a následném výbuchu. 
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Obrázek 11. Měření závislosti teploty na výstupním napětí 

  

Při iniciaci daných koncentrací metanu se vzduchem horkým povrchem byl použit 

následující postup měření. Žhavící svíčka se umístila doprostřed výbuchové komory, přičemž 

pevně držela a byla zafixovaná pomocí přívodních dvou měděných drátů. Ty byly provlečeny 

přes horní otevřený vstupní ventil, který se poté přivřel. Výbuchová komora se z vrchu 

uzavřela a utěsnila papírovou clonou. Přes spodní vstupní ventil se k výbuchové komoře 

připojí pružnou průhlednou plastovou hadičkou jednoplynový detektor na detekci koncentrace 

hořlavých plynů a par značky EX-METR II, který byl kalibrovaný na měření koncentrace 

metanu. Přes vstupní plynový ventil se začne do výbuchové komory opatrně napouštět metan 

a současně je puštěn elektrický ventilátor pro zajištění lepší homogenizaci napouštěné směsi. 

Po odečtení požadované koncentrace metanu ve směsi se vzduchem na měřicím přístroji EX-

METR II se plynový ventil uzavře a přístroj EX-METR II se od výbuchové komory odpojí. 

Aby se zamezilo úniku výbušné směsi, spodní vstupní ventil, kde byl původně připojen 

přístroj EX-METR II, se uzavře. 
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Takto nachystaná výbušná směs se po zpuštění elektrického stabilizovaného zdroje a 

postupném pomalém zvyšováním napětí (výkonu) na žhavící svíčce iniciovala. Po úspěšné 

iniciaci se zapsalo napětí a proud odečtený z displeje zdroje.  

 

 

 
Obrázek 12. Žhavící svíčka umístěná ve výbuchové komoře 
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7 Naměřené hodnoty 

 

Zkušební plyn:  Metan 

Teplota vznícení [15]: 537°C 

Meze výbušnosti [15]: 5 – 15 obj.% 

7.1 Iniciace mechanickou jiskrou 

 

Elektrický motor :  11 000 ot/min 

Brusný kotouč: d = 120 mm 

Ocelový drát s příměsí uhlíku 

Závaží:  460g 

 

 

Koncentrace plynu / iniciace 
Číslo měření 

5% 6,5% 9,5% 12,5% 15% 

1. NE NE NE NE NE 

2. NE ANO (17s) NE NE NE 

3. ANO (6s) ANO (14s) NE NE NE 

4. NE ANO (13s) NE NE NE 

5. ANO (10s) NE NE NE NE 
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7.2 Iniciace horkým povrchem 

 

 

Žhavící svíčka BRISK 01S355E 

Stabilizovaný zdroj Manson SPS9602 

 

 

Závislost teploty horkého povrchu žhavící svíčky na výstupním napětí stabilizovaného 

zdroje 

U 

[V] 
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 

T 

[°C]  
170 215 251 287 335 363 410 446 493 538 574 612 
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Koncentrace plynu 5%  
Číslo měření 

U [V] I [A] P [W] T [°C] Poznámka  

1. 14,3 17,2 245,9 1076 

2. 14,3 17,2 245,9 1076 

3. 14,2 17,1 242,8 1068 

4. 14,3 17,2 245,9 1076 

5. 14,3 17,2 245,9 1076 

 

 

 

 

Koncentrace plynu 6,5% 
Číslo měření 

U [V] I [A] P [W] T [°C] Poznámka  

1. 14,7 17,8 261,7 1108 

2. 14,8 18 266,4 1116 

3. 14,7 17,8 261,7 1108 

4. 14,7 17,8 261,7 1108 

5. 15 18,2 273 1131 

 

 

 

 

Koncentrace plynu 9,5% 
Číslo měření 

U [V] I [A] P [W] T [°C] Poznámka  

1. 15,7 19,1 299,9 1187 

2. 15,8 19,2 303,4 1195 

3. 15,7 19,1 299,9 1187 

4. 15,7 19,1 299,9 1187 

5. 15,8 19,2 303,4 1195 
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Koncentrace plynu 12,5% 
Číslo měření 

U [V] I [A] P [W] T [°C] Poznámka 

1. 16,2 19,7 319,1 1228 

2. - - - - 

3. - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - 

Bez iniciace 

– došlo 

k přetavení 

odporového 

drátu žhavící 

svíčky 

 

 

 

Pro výpočet teploty byla použita: 

 

Průměrná hodnota přírůstku 40°C na 0,5 V, která byla vypočtená ze závislosti teploty horkého 

povrchu žhavící svíčky na výstupním napětí stabilizovaného zdroje. 

 

Absolutní chyba výpočtu je:  0,18 

Relativní chyba výpočtu  je:   4,27 % 
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8 Závěr 

 

Během měření iniciační schopnosti mechanické jiskry nedošlo k iniciaci hořlavého 

souboru metanu se vzduchem při koncentracích 9,5%, 12,5% a 15%. Při nižších 

koncentracích se hořlavý soubor inicioval, ale ne vždy ve všech měřeních, přičemž největší 

schopnost iniciace byla při koncentraci plynu 6,5%. Tyto neměřené výsledky jsou velmi 

zajímavé a možnou příčinnou těchto hodnot, zejména nepravidelnost iniciace při nižších 

koncentracích, může být způsobeno neustálým ochlazováním okolním plynem, který měl 

nižší teplotu. To, že při vyšších koncentracích nedošlo k žádné iniciaci, odpovídá výše 

zmíněné teorii. Další možností, která může mít vliv na naměřené hodnoty, je velikost 

dotykové plochy materiálů, které se o sebe třely. Při větší pracovní ploše třecích materiálů, při 

zachované intenzitě tření, by mohlo dojít k dokonalejšímu prohřátí hořlavého souboru, který 

se pak může, za vzniku mechanických jisker, snadněji iniciovat. 

Při iniciaci hořlavého souboru metanu se vzduchem horkým povrchem jsou hodnoty, 

které byly naměřené, mnohem vyšší než hodnoty uvedené jinými autory. V důsledku toho při 

koncentraci 12,5% metanu se vzduchem došlo k přetavení odporového drátku žhavící svíčky. 

Tyto vysoké hodnoty iniciace hořlavého souboru jsou zřejmě způsobeny použitou metodikou 

měření, kdy plyn byl prohříván a iniciován jen místně a tudíž k prohřátí potřebného objemu 

hořlavého souboru bylo zapotřebí takřka dvojnásobné teploty, než je udávaná minimální 

teplota vznícení. Z tohoto důvodu má nezanedbatelný vliv na teplotu iniciace velikost plochy 

horkého povrchu. Tímto je zejména ovlivněna velikost objemu prohřáté hořlavé směsi a 

nedochází tak k ochlazování okolním neprohřátým plynem. 

Výsledné hodnoty je možno použít k vytváření preventivních ochranných opatření pro 

zamezení rizika iniciace horkým povrchem a mechanickou jiskrou v průmyslových odvětvích 

manipulujících s hořlavými plyny, kde může dojít k jejich úniku netěsnostmi nebo chybnou 

manipulací. Nebezpečné jsou zejména dočasné práce například s elektrickou čí benzínovou 

rozbrušovačkou, která produkuje jiskry o vysoké teplotě společně s horkým povrchem 

řezaného kovového materiálu. Taktéž je vysoké nebezpečí iniciace při svařování. 
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