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Anotace 

RIEDL, Jaroslav. Vliv vybraných iniciačních zdrojů na dolní mez výbušnosti 

plynovzduchových a parovzduchových výbušných souborů. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

TU, 2010, 58s. 

 Cílem této práce je zjistit vliv vybraných iniciačních zdrojů na dolní mez výbušnosti 

zvolených plynovzduchových a parovzduchových výbušných souborů. Na začátku se práce 

věnuje popisu iniciačních zdrojů a vlastností hořlavých látek. Praktická část je pak zaměřena 

na zkoumání iniciačních vlastností vybraných iniciačních zdrojů na zařízeních VK20 a 

VK100. Výsledky lze aplikovat při posuzování nebezpečí na pracovištích, kde se vyskytují 

hořlavé látky a hrozí nebezpečí iniciace zápalnými zdroji zkoumanými v této práci. 
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 The purpose of this thesis is to determine an influence of selected ignition sources on 

lower explosion limit of chosen gas-air and vapour-air explosive mixtures. First part is 

dedicated to a description of igniton sources and characteristics of flammable materials. The 

practical part is aimed on the research of selected ignition sources on VK20 and VK100 

apparatuses. The results published in this thesis can be applied when assessing ignition hazard 

at workplaces, where flammable materials and ignition sources studied in this thesis are 

present.   
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1 Úvod 
 

Všude, kde se vyskytuje hořlavý plyn, nebo páry hořlavých kapalin hrozí při splnění 

určitých podmínek nebezpečí výbuchu. Tento fyzikální jev je charakterizován velmi prudkým 

nárůstem teploty a tlaku a můţe tak způsobit nemalé škody. Mezi tyto škody patří jak ztráty 

lidských ţivotů nebo poškození zdraví, tak i materiální škody jako jsou například poškození 

budov nebo technologických zařízení.  

Samotný výskyt hořlavé látky, která s oxidačním prostředkem tvoří výbušnou směs, ale 

k nastartování výbuchu nestačí. K aktivizaci výbušného souboru je potřeba iniciačního zdroje, 

který dodá potřebné mnoţství energie. 

Iniciační zdrojů existuje celá řada. Abychom mohli posoudit, do jaké míry jsou 

nebezpečné, je nutno znát jejich iniciační vlastnosti.  V práci jsou charakterizovány celkem 

čtyři různé iniciační zdroje (kapacitní jiskra, indukční jiskra, elektrický palník a měděný drát) 

a je popsáno, do jaké míry ovlivňují dolní mez výbušnosti jak u parovzduchových, tak u 

plynovzduchových směsí.  
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2 Hoření a výbuch 
 

Výbuch (exploze) je rychlá oxidace, nebo rozkladná reakce, která vyvolá nárůst teploty, 

nebo tlaku, nebo teploty a tlaku současně. Aby mohl výbuch nastat, je potřeba, aby v prostoru 

byla přítomna hořlavá látka o potřebné koncentraci ve směsi s oxidačním činidlem a iniciační 

zdroj (obrázek 1). Hořlavou látkou nazýváme takovou látku, která v určité formě (plynu, páry, 

kapaliny, pevné látky) nebo směsi těchto forem po iniciaci vyvolá exotermickou reakci 

s oxidačním prostředkem. Směs hořlavých látek ve formě plynů, par, prachů nebo mlh se 

vzduchem za atmosférických podmínek, která po iniciaci rozšíří hoření v celé nespálené 

směsi, se pak nazývá výbušná atmosféra. Iniciační zdroj dodává hořlavému souboru energii, 

která je nezbytná k jeho zapálení. [3,11] 

 

Obrázek 1: Trojúhelník hoření 

Charakter výbuchu není pokaţdé stejný. Jednou z charakteristik výbušné přeměny je 

její lineární rychlost, kterou se ve výbušné směsi šíří. Lineární rychlost výbušné přeměny 

nezávisí pouze na rychlosti vlastní chemické reakce, ale také na způsobu iniciace, fyzikálních 

podmínkách okolí a dalších faktorech. Podle lineární rychlosti výbušné přeměny je moţné 

rozdělit je do tří skupin: 

 deflagrace (explozivní hoření) 

 vlastní výbuch  

 detonace 
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Deflagraci lze charakterizovat nízkou lineární rychlostí (řádu 10
-1 

– 10
1
 m.s

-1
). Plynné 

produkty mají dost času na únik z reakční zóny a tento proces probíhá v podstatě za stálého 

tlaku v reakční zóně. Vlastní výbuch tvoří přechod mezi deflagrací a detonací. Lineární 

rychlost roste s tlakem. Pokud zplodiny nestačí z reakční zóny unikat, dochází ke zvýšení 

tlaku a nárůstu lineární rychlosti. Takovýmto způsobem pak můţe vlastní výbuch přejít 

v nejrychlejší druh výbušné přeměny - detonaci. Narůstáním tlaku v reakční zóně je dosaţeno 

maximální rychlosti, kterou se za daných podmínek můţe výbušná přeměna šířit. Tato 

rychlost je stálá a závisí především na druhu výbušné směsi a částečně i na podmínkách 

výbuchu. V místě detonace vznikají velkou rychlostí zplodiny a tlakový skok, který se nazývá 

detonační vlna. Rozdíl tlaků v čele detonační vlny a pásmu za ní vytváří takzvaný skok 

zhuštění neboli ráz. Vysoké rozdíly v tlacích bývají hlavní příčinou destruktivních účinků 

detonace. [17] 

 

Obrázek 2: Rázová vlna šířící se výbušnou směsí při detonaci [11] 

 

Rázovou vlnu v plynech lze definovat jako plně vyvinutou kompresní vlnu, vysoké 

amplitudy, napříč kterou se hustota, tlak a rychlost částic prudce mění. [5] Schéma šíření 

rázové vlny je na obrázku 2.  
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3 Technicko bezpečnostní parametry hořlavých látek 
 

3.1 Vyuţití a stanovování technicko bezpečnostních parametrů 

 

Nebezpečné vlastnosti hořlavých plynů a par bývají většinou popisovány pomocí 

technicko bezpečnostních parametrů (TBP). Tyto parametry jsou kvantitativním popisem 

vlastností látek, který umoţňuje vyhodnotit potenciální rizika látek a reaktivních směsí. Jsou 

také základem pro stanovování opatření v poţární a protivýbuchové prevenci, například při 

rozhodování mezi primární (zabránění výskytu výbušné směsi), sekundární (omezení 

iniciačního zdroje) a konstrukční protivýbuchovou ochranou (omezením následků výbuchu). 

Technicko bezpečnostní parametry jsou stanovovány prostřednictvím praktických zkoušek. 

[14]  

V celé řadě případů jsou technicko bezpečnostní parametry ovlivněny zkušební 

metodou a parametry zkušebního zařízení a nejsou tak nezávislými fyzikálně-chemickými 

veličinami. Aby byla zajištěna porovnatelnost technicko bezpečnostních parametrů, je 

obzvláště důleţitá mezinárodní standardizace zkušebních metod. Pro řadu technicko 

bezpečnostních parametrů, obzvláště těch, které popisují průběh hoření, se předpokládá určitý 

oxidační prostředek (například vzduch nebo kyslík). [14] 

Při zkušebních postupech stanovování technicko bezpečnostních parametrů se většinou 

mění jen jeden parametr (například hořlavé látky ve výbušné směsi nebo teplota horkého 

povrchu), zatímco ostatní veličiny jsou ponechány konstantní. Vyhodnocení zkoušky je pak 

provedeno podle předem daného kritéria (například viditelný plamen, nebo nárůst tlaku po 

iniciaci). [14] 

 

3.2 Minimální iniciační energie 

 

Minimální iniciační energie je charakteristickou veličinou pro určení vznětlivosti 

výbušné směsi při iniciaci elektrickými výboji a eventuálně také velmi malými horkými 

iniciačními zdroji. [14] 
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Minimální iniciační energie MIE je nejniţší nahromaděná elektrická energie 

v kondenzátoru, která je při vybití právě schopna zapálit nejsnadněji iniciovatelnou atmosféru 

při daných zkušebních podmínkách. [10]  

Při zkoušení je podle rovnice 1 iniciační energie ovlivněna kapacitou (C) a napětím (U). 

[14] 

 
𝑊 =

𝐶𝑈2

2
 (1)  

 

Pro většinu hořlavých látek se minimální iniciační energie pohybuje v mezích od 0,1 do 

0,3mJ, látky jako vodík nebo acetylén mají minimální iniciační energii mnohem menší. [5] 

   

3.3 Minimální zápalný proud  

 

Minimální zápalný proud je nejniţší hodnota elektrického proudu, který je schopen při 

přeskoku induktivní jiskry iniciovat zkoumanou směs v předepsaném zkušebním zařízení. 

Jeho velikost nabývá hodnot mezi 20 a 150mA. Pouţívá se také v podobě bezrozměrných 

hodnot poměru minimálního zápalného proudu látky a minimálního zápalného proudu 

metanu. [2] 

 

3.4 Koncentrační meze výbušnosti  

 

Koncentrační meze výbušnosti stanovují rozsah mezi dvěma koncentracemi, ve kterém 

je hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem (nejčastěji se vzduchem) iniciovatelná. 

Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) je nejniţší koncentrace hořlavé látky ve 

směsi s oxidačním prostředkem, která je při dané iniciační energii schopna šířit plamen. Horní 

mez výbušnosti UEL (upper explosion limit) je nejvyšší koncentrace látky ve směsi, která je 

ještě zapalitelná. U některých zahraničních zdrojů se lze setkat také s pojmy UFL (upper 

flamability limit) a LFL (lower flamability limit). Tyto zkratky jsou pouze jiným označením 

pro meze výbušnosti. U dolní meze probíhá hoření za přebytku kyslíku, naproti tomu u horní 

hranice je kyslíku nedostatek. Hoření a výbuch na horní mezi výbušnosti je často doprovázen 



8 
 

tvorbou sazí. Na obrázku 3 je znázorněn poměr mezi hořlavou látkou a kyslíkem, přičemţ 

nalevo od dolní meze je přebytek kyslíku a napravo od horní meze je kyslíku nedostatek. [2,5] 

 

Obrázek 3: Meze výbušnosti, poměr mezi hořlavou látkou a kyslíkem [11] 

 

Na obrázku 4 jsou znázorněny meze výbušnosti shora dolů pro metan, propan, etylen a 

vodík ve směsi se vzduchem. Rozsah výbušností vodíku je mnohem větší ve srovnání 

s metanem a propanem. V praxi lze mezí výbušnosti vyuţít hlavně při stanovování prostředí 

s nebezpečím výbuchu. [3,5] 

 

 

Obrázek 4: Meze výbušnosti metanu, propanu, etylenu a vodíku [5] 
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 Meze výbušnosti jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Tuto skutečnost je třeba brát 

v úvahu, protoţe reálné podmínky se od těch laboratorních často odlišují. Meze výbušnosti se 

stanovují při iniciační energii o hodnotě 10J (u prachů je to 10kJ). Pokud je hodnota iniciační 

energie vyšší, zvyšuje se tím rozsah výbušnosti, roste zejména horní mez. Na obrázku 5 je 

znázorněna závislost iniciační energie na koncentraci metanu ve směsi se vzduchem. [5] 

 

Obrázek 5: Závislost iniciační energie na mnoţství metanu ve vzduchu [5] 

 

Měření se také provádí za atmosférického tlaku a pokojové teploty. I tyto dvě veličiny 

mají na meze výbušnosti znatelný vliv. Počáteční tlak v době iniciace zvyšuje horní mez 

výbušnosti a nepatrně sniţuje dolní mez. Naopak při sníţení tlaku lze dosáhnout i uzavření 

výbušného rozsahu a zabránit tím při dané iniciační energii výbuchu. Stejně jako tlak, i 

teplota rozšiřuje výbušnou oblast. Na obrázku 6 je moţno vidět závislost koncentračních mezí 

výbušnosti na rostoucí teplotě. Je zde také vyznačeno, kdy se látka vznítí. 

 

Obrázek 6: Závislost mezí výbušnosti na teplotě [5] 
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Je potřeba počítat také s vlhkostí (u prachů lze zvýšením dosáhnout nevýbušnosti). 

V neposlední řadě je nutno vzít v úvahu také obsah kyslíku (rostoucí obsah zvyšuje horní 

mez) a vytváření hybridních směsí prachu a hořlavého plynu nebo par (iniciace je moţná 

dokonce i pod dolní mezí výbušnosti prachovzduchové i plynovzduchové směsi). [3] 

 Pro směsi plynů a par lze pro výpočet mezí výbušnosti pouţít Le Chatelierovo 

pravidlo: 

 
𝐸𝐿𝑆𝑀Ě𝑆 =

100

Σ
ci

ELi

  

 

(2)  

 Je třeba dodat, ţe tento způsob výpočtu není přesný pro vodík a pro nenasycené 

uhlovodíky. Výpočet je přesný především pro látky podobného chemického sloţení. [5] 

 

3.5 Teplotní meze výbušnosti 

 

U hořlavých kapalin představují názornější formulaci nebezpečí, neţ meze 

koncentrační. Dolní teplotní mez výbušnosti LEP (lower explosion point) je nejniţší teplota, 

při které se v uzavřeném prostoru při zahřívání kapaliny, za daných podmínek vytvoří takové 

mnoţství par, ţe ve směsi se vzduchem po iniciaci můţe šířit plamen. Tato teplota odpovídá 

tlaku nasycených par u dolní koncentrační meze výbušnosti. Horní teplotní mez výbušnosti 

UEP (upper explosion point) představuje nejvyšší teplotu, při které kapalina vytváří 

v uzavřeném prostoru, za stanovených podmínek takové mnoţství par, ţe jejich směs se 

vzduchem je ještě moţno iniciovat. [2] 

Ve většině případů se z hlediska bezpečnosti lze obejít bez dolní teplotní meze 

výbušnosti a místo ní pouţít teplotu vzplanutí, stanovenou podle standardizované zkušební 

metody v uzavřeném kelímku. Díky rozdílům v metodice stanovení dolní teplotní meze 

výbušnosti (iniciace elektrickým zápalným zdrojem v uzavřené nádobě) a teploty vzplanutí 

(iniciace plamenem), je dolní teplotní mez výbušnosti u čistých látek přibliţně o 5°C niţší neţ 

teplota vzplanutí. Pro kapalnou směs se můţe dolní teplotní mez výbušnosti pohybovat aţ 15-

20°C pod teplotou vzplanutí. [14] 
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3.6 Teplota vzplanutí 

 

Teplota vzplanutí je nejniţší teplota hořlavé kapaliny, při které se za daných podmínek 

vytvoří nad hladinou této kapaliny takové mnoţství par, ţe jejich směs se vzduchem při 

přiblíţení plamene vzplane a v zápětí uhasne. [2] 

Podle teploty vzplanutí zařazujeme hořlavé kapaliny do tříd nebezpečnosti (tabulka 1) 

podle ČSN 65 0201, která se zabývá výrobou, skladováním a manipulací s hořlavými 

kapalinami. 

Tabulka 1: Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin [2] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I do 21 

II od 21 do 55 

III od 55 do 100 

IV nad 100 

 

Na obrázku 7 je vidět, ţe teplota vzplanutí na grafu odpovídá bodu, kde křivka 

nasycených par protíná dolní mez výbušnosti.  

 

Obrázek 7: Teplota vzplanutí a dolní mez výbušnosti [5] 
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3.7 Teplota vznícení 

 

Podle [14] je teplota vznícení nejniţší teplota horkého povrchu, při které se optimální 

směs hořlavé látky se vzduchem vznítí. Iniciace hořlavých látek ve směsi se vzduchem 

horkým povrchem je velice komplexní proces, který kromě chemického sloţení hořlavé látky 

je ovlivněn celou řadou dalších parametrů, z nichţ nejdůleţitějšími jsou: 

 Velikost a tvar horkého povrchu 

 Materiál povrchu (například tepelná vodivost) 

 Homogenita plynovzduchové nebo parovzduchové směsi 

 Turbulence směsi 

 Podíl hořlavé látky ve směsi 

 Počáteční tlak směsi 

Na obrázku 8 je vyznačena teplota vznícení. Pro směsi uhlovodíkových plynů se 

vzduchem se teplota vznícení pohybuje mezi 540°C (metan) a 210°C (n-dekan). [5] 

 

 

Obrázek 8: Teplota vznícení [5] 

Podle normy ČSN 33 0371 se za účelem správného provedení elektrických rozvodů 

v prostředí s nebezpečím výbuchu látky zařazují do teplotních tříd (tabulka 2). [2] 
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Tabulka 2: Teplotní třídy [2] 

Teplotní třída Teplota vznícení Příklad látky 

T1 více neţ 450°C aceton (535°C) 

T2 od 300°C do 450°C butanol (408°C) 

T3 od 200°C do 300°C n-heptan (215°C) 

T4 od 135°C do 200°C acetaldehyd (140°C) 

T5 od 100°C do 135°C sirouhlík (102°C) 

T6 od 85°C do 100°C ethylnitrit (90°C) 

  

Kromě elektrických iniciačních zdrojů má hodnota teploty vznícení význam při 

posuzování nebezpečné teploty pro vznícení hořlavého souboru i od jiných zápalných zdrojů 

(například tepelné výměníky nebo zahřáté součásti strojů).  

 

3.8 Maximální experimentální bezpečná spára 

 

Maximální experimentální bezpečná spára MESG (maximum experimental safe gap) je 

maximální spára mezi dvěma částmi ve vnitřní komoře zkušebního zařízení, která, je li plynná 

směs iniciována za daných podmínek, zamezí iniciaci vnější plynné směsi 25mm dlouhou 

spárou pro všechny koncentrace zkoušeného plynu nebo páry ve vzduchu. Jedná se o 

vlastnost směsi plynu. [3] 
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4 Výbuchové parametry 
 

4.1 Výbuchový tlak a maximální výbuchový tlak 

 

V případě, ţe výbušné směsi obsahují stejné sloţky, ale o různých koncentracích a tyto 

směsi jsou iniciovány v uzavřené nádobě, za srovnatelných podmínek, zjistíme, ţe výbuchový 

tlak je závislý na koncentraci (obrázek 9). [14] 

 

Obrázek 9: Závislost velikosti výbuchového tlaku na koncentraci hořlavé látky ve vzduchu 

[14] 

Podle [14]je výbuchový tlak pvýb nejvyšší tlak, dosaţený při výbuchu směsi daného 

sloţení v uzavřené nádobě za stanovených podmínek. Maximální výbuchový tlak pmax 

(maximum explosion pressure) je pak nejvyšší hodnota ze všech výbuchových tlaků pro jednu 

hořlavou látku ve směsích se vzduchem. Maximálního výbuchového tlaku je nejčastěji 

dosaţeno při sloţení blíţícího se stechiometrické koncentraci. Maximální výbuchový tlak, 

stejně jako výbuchový tlak závisí na: 

 Počáteční teplotě a tlaku 

 Obsahu kyslíku ve výbušné směsi 

 Turbulenci v době iniciace 

 Velikosti a tvaru nádoby 
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 Druhu a energii iniciačního zdroje 

Maximální výbuchový tlak slouţí jako podklad pro konstrukční protivýbuchovou 

ochranu (například při dimenzování nádob odolných výbuchovému tlaku nebo výbuchovému 

rázu). Závislost maximálního výbuchového tlaku na počáteční teplotě při konstantním sloţení 

výbušné směsi lze vyjádřit pomocí vzorce: 

 
𝑝𝑚𝑎𝑥  𝑇 = 𝑝𝑚𝑎𝑥  𝑇0 

𝑇0

𝑇
 

 

(3)  

 

pmax (p) maximální výbuchový tlak při počáteční teplotě T [K] 

pmax (T0) maximální výbuchový tlak při počáteční teplotě T0 [K] 

 Obdobným způsobem lze vyjádřit také závislost na počátečním tlaku: 

 𝑝𝑚𝑎𝑥  𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥  𝑝0 
𝑝

𝑝0
 

 

(4)  

 

pmax (p) maximální výbuchový tlak při počátečním tlaku p  

pmax (p0) maximální výbuchový tlak při počátečním tlaku p0  

 

4.2 Rychlost narůstání výbuchového tlaku a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku 

 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtvýb, neboli brizance je směrnice tečny 

v inflexním bodě výbuchové křivky, která vyjadřuje závislost tlaku na čase při dané 

koncentraci v uzavřené nádobě. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax  je 

pak maximální hodnota nárůstu tlaku za časovou jednotku při výbuchu všech výbušných 

atmosfér v rozsahu výbušnosti dané hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených 

podmínek. [3] 
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Obrázek 10 znázorňuje maximální výbuchový tlak pmax a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku dp/dtmax. Jedná se o závislost tlaku na čase při výbuchu směsi 10% metanu 

se vzduchem v kulové nádobě o objemu 20l. [7] 

 

Obrázek 10: maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku [7] 

 

4.3 Optimální koncentrace 

 

Při optimální koncentraci copt bývá dosaţeno nejvyšší hodnoty výbuchového tlaku a 

zároveň také nejvyšší hodnoty rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Pro plyny bývá 

optimální koncentrace nepatrně vyšší neţ koncentrace stechiometrická, u prachů se jedná o 

dvojnásobek aţ trojnásobek stechiometrické koncentrace. Po průběhu reakce, ve které má 

směs stechiometrickou koncentraci, nezůstává nadbytek hořlavé látky, ani oxidačního 

prostředku. [3,5] 

 

4.4 Kubická konstanta  

 

U kubické nádoby je její délka menší, nebo rovna dvěma průměrům. Čím je objem této 

nádoby větší, tím je velikost rychlosti narůstání výbuchového tlaku menší. Tato závislost je 

vyjádřena kubickým zákonem (rovnice 5). Pro plyny bývá kubická konstanta značena KG. 
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Tato konstanta vyjadřuje brizanci směsi nezávisle na objemu, ve kterém byla stanovena. 

Maximální výbuchový tlak zůstává při rostoucím objemu nádoby neměnný. [10]  

  
𝐾𝐺 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. = (

𝑑𝑝

𝑑𝑡
)𝑚𝑎𝑥 .𝑉

1
3 (5)  

 

KG  kubická konstanta pro plyny [MPa.m.s
-1

] 

V   objem nádoby [m
3
] 

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

] 
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5 Fyzikálně chemické charakteristiky důleţité při posuzování 

nebezpečí látek 
 

5.1 Tlak nasycených par 

 

Maximální mnoţství par, vyjádřené parciálním tlakem dané látky v systému, které se 

můţe nad povrchem látky vytvořit, nazýváme tlakem nasycených par. Mnoţství par je závislé 

především na teplotě a době vypařování. [2] 

5.2 Teplota varu 

 

Teplota varu je teplota, za které látka dosáhne tlaku nasycených par, který odpovídá 

tlaku okolního prostředí. Teplota varu je závislá na tlaku.  Čím je okolní tlak menší, tím je 

menší i teplota varu. U hořlavých kapalin je tato veličina důleţitá především z hlediska 

pravděpodobnosti tvorby výbušné směsi (látky s niţší teplotou varu jsou nebezpečnější). 

Hodnoty teploty varu se většinou uvádějí pro atmosférický tlak. [2]   

5.3 Molární hmotnost 

 

Molární hmotnost je fyzikální veličina, udávající hmotnost určité látky o látkovém 

mnoţství jednoho molu. Molární hmotnost sloučeniny je rovna součtu molárních hmotností 

jednotlivých prvků, z kterých je sloţena. Podle molární hmotnosti lze odhadnout měrnou 

hmotnost plynné fáze, která udává chování látek v prostoru (jsou li těţší nebo lehčí neţ 

vzduch). Dále lze také posoudit, míru difúze par. Látky o vyšší molární hmotnosti mají 

zpravidla niţší difúzní koeficient a v plynném prostředí se tak hůře zřeďují. Tyto informace 

jsou významné pro posouzení moţnosti tvorby výbušné směsi například v provozech se 

šachtami, nebo kanály. [2]   

5.4 Měrná hmotnost plynné fáze 

 

Toto bezrozměrné číslo představuje u plynů a par hustotu, která vyjadřuje poměr mezi 

hustotou dané látky a hustotou vzduchu (hustota vzduchu je v tomto případě rovna jedné). 

V zahraniční literatuře je pak moţno se setkat s veličinou pod názvem hustota par (vapour 

density), která bývá někdy vztahována k hustotě vodíku. Látky s měrnou hmotností plynné 



19 
 

fáze vyšší neţ jedna mají tendenci setrvávat u země, naproti tomu látky s niţší hodnotou neţ 

je jedna stoupají vzhůru. Pro kapaliny je zavedena měrná hmotnost kapalné fáze, která udává 

chování látek ve vodě. [2]   

Hodnotu měrné hmotnosti plynné fáze lze snadno spočítat, pokud vydělíme molární 

hmotnost poţadované látky molární hmotností vzduchu, která je 29. [18] Například pro 

metanol to bude 32/29 = 1,1.  

5.5 Rozpustnost ve vodě 

 

Ve vodě je do určité míry rozpustná kaţdá látka. Pokud je hořlavá látka ve vodě 

rozpustná dokonale, vytváří se nad hladinou roztoku s vodou niţší koncentrace, neţ pokud by 

šlo tu samou látku v čisté formě. U některých hořlavých kapalin lze jejich zředěním sníţit tlak 

nasycených par nad hladinou a zabránit tak tvorbě výbušné směsi. [2]   

 

5.6 Spalné teplo a výhřevnost 

 

Spalné teplo představuje takové mnoţství tepla, které se uvolní při spálení jednotkového 

mnoţství paliva a zplodiny hoření se ochladí na původní teplotu. Spalné teplo udává mnoţství 

tepelné energie, která je obsaţena v látkách a udává se J nebo kJ vztaţených na 1 mol látky. 

Pro plyny a páry můţeme na základě znalosti hodnoty spalného tepla vypočítat přibliţnou 

hodnotu dolní meze výbušnosti: 

 𝐿𝐸𝐿. ∆𝐻𝑠𝑝 = 4600𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1  

 
(6)  

 

ΔHsp spalné teplo [kJ.mol
-1

] 

LEL dolní mez výbušnosti [% obj.] 

Protoţe za normálních podmínek většinou nedochází k ochlazení zplodin, pouţívá se 

v praxi také hodnot výhřevnosti. Výhřevnost dané látky odpovídá spalnému teplu, sníţenému 

o kondenzační teplo vody, nacházející se ve zplodinách hoření. [2]   
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5.7 Slučovací teplo 

 

Mnoţství tepla, které se uvolní nebo pohltí při reakci, v níţ jsou výchozí látky prvky a 

daná sloučenina jejich jediným produktem, nazýváme slučovacím teplem. Hodnoty 

slučovacích tepel jsou vztaţeny k určitému standardnímu stavu a platí dohoda, ţe slučovací 

tepla prvků jsou rovna nule. Pokud se jedná o endotermní sloučeninu, která má kladné 

slučovací teplo, znamená to, ţe se při jejím rozkladu teplo uvolňuje. Takovéto látky bývají 

často nestálé a výbušné. [2]   
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6 Vznik výbušné atmosféry a nebezpečné koncentrace 
 

Podle [3] závisí schopnost hořlavých látek vytvářet výbušnou atmosféru zejména na 

jejich vlastnostech a pracovních podmínkách. Vlastnosti u plynů a par hořlavých kapalin 

charakterizují koncentrační meze výbušnosti a speciálně u par je to také dolní a horní teplotní 

mez výbušnosti. Pracovní podmínky utváří celá řada různých charakteristik a patří mezi ně 

například:  

 Pracovní teplota 

 Pracovní tlak 

 Pohyb prostředí 

 Vlastnosti pracovního prostoru (rozměry, tvar) 

 

Pro posuzování nebezpečí plynoucího z moţnosti výskytu výbušné směsi se zavádí 

pojem nebezpečná koncentrace. Její hodnota se vypočítá z hodnot daných technicko 

bezpečnostních parametrů a bezpečnostních koeficientů. 

Nebezpečná koncentrace je přítomna, pokud je splněno: 

 

 𝑘𝑏1.𝐿𝐸𝐿 < 𝑐𝑠𝑘𝑢𝑡 < 𝑘𝑏2. 𝑈𝐸𝐿  

 
(7)  

 

kb1,kb2  bezpečnostní koeficienty 

LEL,UEL meze výbušnosti [obj. %] 

cskut  skutečná koncentrace [obj. %] 
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Pokud se jedná o uzavřenou nádobu, skutečná koncentrace je rovna koncentraci 

nasycených par. 

 𝑐𝑠𝑘𝑢𝑡 = 𝑐𝑠 

 
(8)  

 

cs koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny [obj. %]   

 
𝑐𝑠 =

𝑝𝑠

𝑝𝑝𝑟𝑎𝑐
. 100  

 

(9)  

 

ps tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě [Pa]   

pprac pracovní tlak [Pa] 

 

Hmotnostní koncentraci lze pak z objemové vypočítat následovně: 

 
𝑐𝑚 =

𝑀. 𝑐𝑣
100. 𝑉𝑡

  

 

(10)  

cm hmotnostní koncentrace par hořlavé kapaliny [g.cm
-3

] 

M molární hmotnost 

Vt molární objem při pracovní teplotě [m
3
.kmol

-1
] 

 
𝑉𝑡 = 𝑉0.

𝑇𝑝𝑟𝑎𝑐

𝑇0
.

𝑝0

𝑝𝑝𝑟𝑎𝑐
  

 

(11)  

V0 = 22,4135m
3
.kmol

-1
 (při T0 a p0) 

p0 = 1,01325.10
5
Pa 

Tprac = tprac + 273,15K 

tprac pracovní teplota [°C] 

pprac pracovní tlak [Pa] 
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Pro hodnocení nebezpečí u par hořlavých kapalin v uzavřeném prostoru se pouţívá 

teplotních mezí výbušnosti (obrázek 11). Nebezpečná koncentrace je pak přítomna, pokud: 

 𝐿𝐸𝑃 − ∆𝑡 ≤ 𝑡𝑝𝑟𝑎𝑐 ≤ 𝑈𝐸𝑃 + ∆𝑡  

 
(12)  

 

LEP dolní teplotní mez výbušnosti [°C] 

UEP horní teplotní mez výbušnosti [°C] 

Δt = 10°C 

 

Obrázek 11: Rozsah výbušnosti a rozsah nebezpečí na teplotní ose [3] 

 

Nebezpečí výbuchu u hořlavých plynů a přehřátých par hořlavých kapalin ve směsi se 

oxidačním prostředkem hrozí, jestliţe:  

 
𝑘𝑏1.𝐿𝐸𝐿 < 𝑐𝑠𝑘𝑢𝑡 < 𝑐𝑛𝑒𝑏 .𝐻 = 100 −

 100 − 𝑈𝐸𝐿 

𝑘𝑏2
  

 

(13)  

 

kb1 = 0,5 

Bezpečnostní koeficient kb2 nabývá pro plyny s nízkou hodnotou dolní meze 

výbušnosti hodnot od 1,04 do 1,1. Pro plyny s vysokými hodnotami dolní meze výbušnosti je 

to pak 1,32 aţ 2,52 a patří zde například vodík nebo metanol. [3] 
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Skutečná koncentrace se pro hořlavé plyny spočítá podle následujícího vzorce: 

 
𝑐𝑠𝑘𝑢𝑡 =

𝑉𝑝𝑙𝑦𝑛

𝑉𝑝𝑙𝑦𝑛 + 𝑉𝑜𝑥
∙ 100          

 

(14)  

 

Vplyn objem plynu [m
3
] 

Vox objem oxidačního prostředku [m
3
]  
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7 Iniciační zdroje 
 

Iniciační zdroje poskytují energii, která je nutná k připravení hořlavé látky a aktivizaci 

hořlavého souboru. Látka nebo předmět určité teploty, který je schopen po danou dobu 

odevzdávat potřebné mnoţství energie určitého druhu má potenciál stát se iniciačním 

zdrojem. Zápalné zdroje se z praktického hlediska dělí na:  

 Elektrické jiskry 

 Teplo (plamen, horké povrchy, mechanické jiskry) 

Kaţdý z těchto druhů zdrojů má jiný mechanismus působení. Existují látky s vysokou 

teplotou vznícení a malou minimální iniciační energií jako je například vodík a naopak je 

tomu u zkapalněných uhlovodíků. [3] 

Dalším moţným způsobem dělení zápalných zdrojů je na: 

 Vnitřní (samovznícení) 

 Vnější 

Iniciační energie je ve většině případů k hořlavému souboru dodávána zvenčí a jedná se 

o vnější zápalný zdroj. V případě vnitřního iniciačního zdroje se jedná o samovznětlivé látky.  

Energetický zdroje je schopen iniciovat hořlavý soubor, pokud platí: 

 𝑡𝐸𝑍 > 𝑡𝑀𝐼𝑁      

 
(15)  

nebo 

 𝑡𝐸𝑍 > 𝑡𝑣𝑧𝑛 í𝑐      

 
(16)  

a zároveň 

 𝜏𝐸𝑍 > 𝜏𝐼   

 
(17)  

a 

 𝐸𝐸𝑍 > 𝑀𝐼𝐸     

 
(18)  
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Naproti tomu hořlavý soubor nemůţe být iniciován, pokud je splněna aspoň jedna 

z následujících podmínek: 

 𝑡𝐸𝑍 < 𝑘𝐵1 ∙ 𝑡𝑀𝐼𝑁      nebo     𝑡𝐸𝑍 < 𝑘𝐵1 ∙ 𝑡𝑣𝑧𝑛 í𝑐      
 

(19)  

 𝜏𝐸𝑍 < 𝑘𝐵2 ∙ 𝜏𝐼         
 

(20)  

 𝐸𝐸𝑍 < 𝑘𝐵3 ∙ 𝐸𝐼.𝑀𝐼𝑁   
 

(21)  

 

𝑡𝐸𝑍   teplota energetického zdroje  

𝜏𝐸𝑍  časový úsek, po který má zdroj energie vyšší teplotu, neţ je 𝑡𝑣𝑧𝑛 í𝑐  (𝑡𝑀𝐼𝑁 ) 

𝐸𝐸𝑍  energie energetického zdroje 

𝜏𝐼  indukční perioda (přípravná doba hořlavého souboru) 

𝑀𝐼𝐸 minimální iniciační energie 

𝑘𝐵1, 𝑘𝐵2, 𝑘𝐵3     bezpečnostní koeficienty 

𝑡𝑣𝑧𝑛 í𝑐  teplota vznícení hořlavého plynu, nebo par hořlavé kapaliny (u usazené vrstvy 

prachu se pouţívá 𝑡𝑀𝐼𝑁
𝑢  a u oblaku rozvířeného prachu 𝑡𝑀𝐼𝑁

𝑟 ) 

 

7.1 Horké povrchy 

 

Horké povrchy mohou způsobit iniciaci hořlavého souboru přímým i nepřímým 

způsobem. Přímá iniciace nastane, kdyţ teplota horkého povrchu dosáhne teploty vznícení 

příslušného hořlavého souboru. Nepřímá iniciace můţe být způsobena hořícím nebo 

doutnajícím materiálem, který byl předtím zapálen horkým povrchem. [1] 

V průmyslu se můţeme setkat například s těmito horkými povrchy: 

 Horké stěny pecí a sušáren 

 Elektrická zařízení 

 Výfuky u dopravních prostředků 

 Topné trubky 

 Povrchy zahřáté třením 
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S rostoucí teplotou a velikostí horkého povrchu se zvyšuje jeho iniciační schopnost. 

Iniciační schopnost horkého povrchu je dále závislá na koncentraci a druhu výbušné směsi. 

Pokud je kontakt mezi horkým povrchem a výbušnou směsí delší, existuje moţnost vzniku 

rozkladné reakce nazývané „studený plamen“. Produkty této reakce mají niţší teplotu 

vznícení neţli původní směs a mohou tak umoţnit snadnější iniciaci původní směsi. [3] 

 

7.2 Plameny a horké plyny 

 

Plamen je homogenní chemická reakce, probíhající v plynné fázi. Z chemického 

hlediska se jedná o soustavu oxidačně-redukčních reakcí mezi hořlavou látkou a oxidačním 

činidlem. Exotermická povaha této reakce vede k ohřevu plynů a vzniku tepelného a 

světelného záření. [17] 

Kromě plamene se mohou stát iniciačním zdrojem také spaliny, které obsahují horké 

plyny a při nedokonalém spalování také ţhnoucí tuhé částice. Plamen je jedním 

z nejúčinnějších iniciačních zdrojů a lze jím zapálit téměř všechny hořlavé látky. V topeništi 

je teplota plamene při spalování plynných paliv 1200 aţ 1400°C, u tuhých paliv a prachů 

1000 aţ 1200°C a při spalování kapalných paliv od 1100 do 1300°C. [3] 

Tepla vznikajícího spalováním hořlavého plynu v proudu kyslíku se vyuţívá při 

svařování plamenem. Při pouţití acetylénu dosahuje teplota plamene od 2700 do 3200°C, při 

pouţití vodíku se dosahuje teplot od 2100 do 2300°C. Kromě plamene mohou být účinným 

iniciačním zdrojem také jiskry vznikající při svařování. Při přetlaku 0,7bar a při výšce pádu 

2m mohou jiskry zapálit hořlavý materiál aţ ve vzdálenosti 10m, jak je patrné z obrázku 12. 

[16] 

 

Obrázek 12: Dopad a odlet jisker při svařování plamenem [16] 
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7.3 Mechanicky vznikající jiskry 

 

Mechanické jiskry vznikají při vzájemném tření dvou těles o sebe. Při tření dochází 

k přitlačení těles k sobě a zároveň k rovnoběţnému pohybu ve směru s rovinou jejich styku. 

Při přítlaku dvou těles k sobě přijdou do styku nejprve nejvyšší povrchové nerovnosti. 

V těchto místech vznikají tak vysoké tlaky, ţe se tyto nerovnosti plasticky tváří a za studena 

svaří. Třecí pohyb pak umoţní odtrţení těchto malých svárových spojů.Velikost a tvar částic 

jsou dány tvarem dotýkajících se těles, způsobu pohybu a vlastnostmi materiálu. Ocelové 

jiskry, které mají teplotu tak vysokou, ţe svítí, stále nemohou iniciovat i vysoce reaktivní 

směs acetylénu nebo vodíku se vzduchem. Nebezpečí hrozí aţ tehdy, pokud ocelová jiskra 

sama hoří (v plynovzduchové nebo kyslíkovzduchové směsi). Důvodem je skutečnost, ţe 

iniciační energii potřebnou k zapálení směsi udává spalné teplo této částice. Třením uhlíkaté 

oceli o korundový kotouč je moţno vytvořit jiskry o průměrné teplotě mezi 1700 a 1800°C. 

Mechanická energie, kterou je třeba vynaloţit k vytvoření jiskry, není velká. U oceli 11700 je 

její hodnota přibliţně 5.10
-3

N.m. Pro srovnání, při pádu jehly na korundový kotouč, je moţno 

vyvinout energii i desetkrát větší. Nepohybující se jiskry představují větší nebezpečí, neţli 

jiskry letící. Jiskra se po dopadu pomaleji ochlazuje a zároveň můţe u směsi prachu se 

vzduchem nebo vláknitých materiálů vytvořit ohnisko tlení. [3] 

S mechanickými jiskrami se můţeme setkat například při: 

 Práci s ocelovým nářadím 

 Vniknutí cizího předmětu do stroje 

 Obrábění 

Mechanické jiskry mohou zapálit pouze plyny a páry s minimální iniciační energií menší neţ 

0,1mJ a některé prachovzduchové směsi. [3] 

 

7.4 Elektrická zařízení 

 

U Elektrických zařízení představují nebezpečí především vytvářející se horké povrchy, 

elektrické jiskry a elektrické oblouky. Elektrická jiskra vzniká při krátkém výboji v silném 

elektrickém poli a je při ní moţno pozorovat jasný záblesk. Ke vzniku elektrického oblouku 
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není zapotřebí vysokého napětí (stačí několik desítek voltů). Vzniká při přiblíţení dvou 

elektrod, mezi nimiţ je zahřátý vzduch, potřebný k ionizaci. Dochází ke zkratu a průchod 

proudu je poté moţný i při oddálení elektrod. Tohoto jevu se vyuţívá zejména při sváření 

elektrickým obloukem.  

 

7.5 Vyrovnávací elektrické proudy a katodová ochrana proti korozi 

 

Nebezpečí v souvislosti s vyrovnávacími elektrickými proudy hrozí především při jejich 

průtoku částmi, které nepatří do proudového okruhu. Můţe se stát, ţe k iniciaci výbušné směsi 

postačí i energie proudu, který je tak malý, ţe nemusí způsobit vypnutí proudového okruhu. 

Vyrovnávací proudy mohou vznikat při poruchách a zkratech, nebo při odpojování a 

zapojování elektrických zařízení ze sítě. Jako další příčiny průtoku vyrovnávacího 

elektrického proudu lze uvést přerušení uzemnění, poškození izolace nebo blesk. [3] 

Katodová ochrana je metodou ochrany proti korozi, která je zaloţena na minimalizaci 

potenciálu mezi anodou a katodou. Tohoto stavu je dosaţeno pomocí vnějšího zdroje 

elektrického proudu, který se můţe stát iniciačním zdrojem. Tento způsob ochrany je 

vyuţíván u celé řady staveb, jako jsou například potrubí, podzemní zásobní nádrţe, nebo také 

trupy lodí.  

 

7.6 Statická elektřina 

 

Statická elektřina patří k nejvíce záludným iniciačním zdrojům. Jejich charakter je 

nepředvídatelný a tím pádem jsou velmi těţko odhalitelné. Statická elektřina představuje 

problém v mnoha průmyslových odvětvích, ale zvláštní pozornost vyţaduje především 

v prostředí, kde jsou přítomny hořlavé materiály. Aby došlo k iniciaci, je zapotřebí, aby byly 

splněny následující podmínky: přítomnost výbušné směsi, zdroj elektrostatického náboje, 

akumulace elektrostatického náboje, elektrostatický výboj a dostatečná energie tohoto výboje. 

Ke tvorbě elektrostatického náboje dochází nejčastěji při úkonech zahrnujících rychlé a 

energické pohyby a spojování a oddělování povrchů. [15] V průmyslu jsou to především: 

 Spojování a oddělování pevných povrchů (např. fólie od válce) 
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 Pohyb personálu 

 Tekoucí kapaliny 

 Pohyb prachů 

 Indukce v elektrickém poli 

O tom, jestli se elektrostatický náboj rozptýlí, nebo se bude akumulovat, záleţí na 

vodivosti daného materiálu a na moţnosti uzemnění. Dřevo, beton, přírodní tkaniny, voda, líh 

a samozřejmě kovy se dají povaţovat za ve smyslu elektrostatiky za vodivé, naproti tomu 

většina polymerů můţe zadrţovat náboj po dobu několika minut a někdy aţ hodin. 

Elektrostatický náboj se tak můţe hromadit na površích izolantů, jako jsou například plasty a 

na neuzemněných vodivých objektech. [15] 

Moţnost tvorby elektrického náboje na povrchu materiálu je dána jeho antistatickými 

vlastnostmi, které jsou určeny velikostí povrchového elektrického odporu. Povrchový 

elektrický odpor je elektrický odpor mezi dvěma elektrodami na povrchu materiálu za daných 

zkušebních podmínek. [3] Podle této vlastnosti můţeme látky rozdělit na: 

 Antistatické R0<10
9
Ω 

 Elektricky vodivé R0<5.10
4
Ω (Pro R0 5.10

4
Ω aţ 10

6
 se jedná o látky 

elektrostaticky vodivé pro uzemnění, látky s R0>10
6
Ω jsou látky 

neuzemnitelné) 

 Omezeně elektrizovatelné 10
9
Ω <R0<10

11
Ω 

 Elektrizovatelné R0>10
11

Ω 

 

Látky, které neslouţí jako část uzemnění, se posuzují podle jejich sklonu k elektrizaci, 

látky pro uzemnění se posuzují dle hromadění elektrických nábojů z hlediska moţnosti 

uzemnění. [3] 
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7.7 Úder blesku 

 

Blesk je přírodní elektrický atmosférický jev, který je také povaţován za iniciační zdroj. 

Tento silný elektrostatický výboj, je doprovázen emisí světla a dochází při něm k rychlému 

ohřevu vzduchu, při kterém je díky expanzi slyšet akustický třesk nazývaný hrom. Úder 

blesku iniciuje výbušnou atmosféru vţdy, navíc hrozí iniciace také zahřátým bleskosvodem. 

V místě úderu neexistují opatření, která by mohla iniciaci výbušné směsi jakkoli vyloučit, 

nebezpečí leze zmírnit pouze v okolí místa úderu. [3] 

 

7.8 Vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické vlny od 10
4
 Hz do 3.10

12
 Hz 

(o vlnové délce 30km aţ 0,1mm) 

 

U energie vysokofrekvenčního elektromagnetického záření nedochází k jejímu 

pohlcování ani výbušnými plyny či parami, stejně tak jako kteroukoliv sloţkou vzduchu, 

takţe tímto způsobem nebezpečí iniciace výbušné směsi nehrozí. Pokud ale budeme brát 

v úvahu kovové objekty, jako například jeřáby, plošiny, zábradlí, trubky a další kovové 

součásti průmyslových staveb, mohou v poli vyzařování fungovat jako anténa. Pokud nejsou 

tyto součásti důkladně uzemněny a vzájemně propojeny, mohou se v místech jejich dotyku 

vytvářet elektrické výboje díky indukovanému napětí. Nekovové materiály mohou absorbovat 

záření a zahřát se (obdobně jako jídlo v mikrovlnné troubě) na teplotu vznícení výbušné 

směsi. [13] 

 Mezi zdroje elektromagnetického vlnění patří hlavně zařízení vyrábějící a pouţívající 

vysokofrekvenční elektrickou energii, jako například vysílače, nebo medicínská a průmyslová 

zařízení (VF-generátory pro ohřev, sušení nebo svařování). Jako preventivní opatření se 

uplatňují bezpečný odstup a stínění. [3] 

 

7.9 Elektromagnetické vlny od 3.10
11

 Hz do 3.10
15

 Hz (o vlnové délce 1mm 

aţ 0,1µm) 

 

Elektromagnetické záření v rozsahu 4.10
14

 – 7,5.10
14

 je schopno absorpcí výbušnou 

atmosférou nebo na pevném povrchu iniciovat výbušnou směs. Při zaostření čočkou mohou 
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teploty v ohnisku přesáhnout 1000°C. Paprsky slunečního záření lze zaostřit například dutým 

zrcadlem, naplněnou lahví a podobnými předměty. Laserový paprsek má často i na značné 

vzdálenosti schopnost iniciovat výbušné směsi. U laseru hrozí nebezpečí také při ohřevu 

částeček prachu nebo pevného povrchu. [3] 

 

7.10 Ionizující záření 

 

K iniciaci výbušné směsi můţe dojít vlivem působení rentgenového záření 

radioaktivních látek nebo ultrafialového záření. Nebezpečí hrozí u výbušných směsí 

s obsahem prachových částí díky absorpci energie. V důsledku absorpce energii můţe také 

dojít k zahřátí samotného zdroje na teplotu překračující teplotu vznícení výbušné směsi v 

okolí. Navíc při působení ionizujícího záření dochází u některých látek k chemickému 

rozkladu a mohou tak vznikat výbušné látky. [3] 

 

7.11 Ultrazvuk 

 

Ultrazvuk je akustické vlnění, které přesahuje horní hranici slyšitelnosti lidského ucha 

(přibliţně 20kHz). Při absorpci energie ultrazvuku v látce dochází v důsledku vnitřního tření 

k nárůstu teploty. Pokud je tento nárůst vysoký, můţe být ojediněle dosaţeno teploty 

vznícení. [3] 

 

7.12 Adiabatická komprese a rázové vlny 

 

Rázovou vlnou i adiabatickou kompresí lze dosáhnout takových teplot, které jsou 

schopny iniciovat výbušnou směs. Pokud se plynovzduchová směs zastaví o překáţku, zahřeje 

se její plynový obal v důsledku přeměny energie o hodnotu ΔT. Při rychlosti proudění směsi 

w je tato hodnota: 

 
∆𝑇 =

𝑤2

1995. 𝑐𝑝   
     

 

(22)  
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ΔT nárůst teploty [K] 

w
2
 rychlost proudění [m.s

-1
] 

cp měrná tepelná kapacita [kJ.kg
-1

.K
-1

] 

 

Při proudění plynů o rychlostech vyšších neţ 100m.s
-1

 a malé měrné tepelné kapacitě 

směsi je nutno počítat s nebezpečím, ţe směs dosáhne teploty vznícení. 

 𝑇𝐾𝑂𝑁𝐶 = 𝑇𝑃𝑂Č + ∆𝑇 > 𝑇𝑉𝑍𝑁Í𝐶     

 
(23)  

 

TKONC  konečná teplota [K] 

TPOČ  počáteční teplota [K] 

ΔT  nárůst teploty [K] 

TVZNÍC  teplota vznícení [K] 

  

 K nárůstu teploty dochází také při stlačení plynu v kompresoru. U vzduchových 

kompresorů hrozí nebezpečí zejména v situaci, kdy je ve stlačovaném vzduchu přítomna 

olejová mlha nebo páry mazacího oleje. [3] 

 

7.13 Exotermické reakce a samovznícení 

 

Při samovznícení nedochází k působení vnějšího iniciačního zdroje, jako je například 

plamen, jiskra nebo horký povrch, které jsou za jiných podmínek k zapálení nezbytné. 

Podmínky potřebné pro zapálení se většinou vytvářejí po delší dobu a zahřívání vedoucí 

k iniciaci trvá obvykle hodiny, dny, měsíce a v ojedinělých případech i roky. Existují také 

výjimky. U vysoce reaktivních pyroforních látek se můţe objevit plamen ihned při jejich 

vystavení kyslíku nebo jiným látkám, s kterými prudce reagují.  Tyto reakce se odehrávají na 
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povrchu látky a dochází k nim v intervalech několika sekund a někdy i menších. Takovéto 

látky vyţadují speciální zacházení, jak v průmyslu, tak v laboratořích. Aby došlo k iniciaci, je 

potřeba, aby bylo při zahřívání mnoţství vyvíjejícího se tepla větší, neţ teplo odvedené. [6] 

Podle podstaty děje, který způsobuje samozahřívání, můţeme samovznícení rozdělit na: 

 Biologické 

 Chemické 

 Fyzikální 

K biologickému samovznícení dochází především u rostlinných materiálů, jako je 

například seno. Vlivem činnosti mikroorganismů se materiál postupně zahřívá. Při teplotě 

mezi 75-80°C dochází k vymizení biologické aktivity, ale tato teplota je dostatečná k tomu, 

aby za určitých podmínek rostla dále a nakonec došlo k samovznícení. U chemického 

samovznícení se při styku dvou látek spustí exotermická reakce uvolňující velké mnoţství 

tepla. Nejčastěji se jedná o styk s kyslíkem, vodou nebo různými oxidačními činidly. 

K fyzikálnímu samovznícení dochází při adsorpci plynů a par na povrchu pevné látky a patří 

zde například samovznícení uhlí. [6] 
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8 Zkušební zařízení 
 

8.1 Výbuchová komora VK20 

 

Měření u parovzduchových směsí jsem prováděl na výbuchové komoře VK20. Hlavní 

částí tohoto zařízení je nádoba, která je vyrobena z nerezové oceli a má objem 20l. Tato 

nádoba je připevněna ke stojanu, který se skládá z hranolu o čtvercové podstavě a čtyř nohou, 

jak je vidět na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13: VK20 – celkový pohled 

 

Tuto nádobu tvoří dva válce. Tloušťka jejich stěn je 2mm. Výška vnitřního válce je 

0,28m a jeho průměr je 0,3m. Tento válec je svařen s hranolem čtvercové podstavy, který má 

délku strany 0,5m a tvoří dno výbuchové komory. Jako víko se pouţívá hliníková fólie 

(alobal), která se ohne podél tvaru válce a připevní drátem.   

 



36 
 

Na obrázku 14 je pohled dovnitř výbuchové komory. Vlevo je vidět kovová miska 

polokulovitého tvaru, jejíţ průměr je přibliţně 80mm. Tato miska je umístěna ve spirálou 

vytápěném stojanu, který napomáhá při vypařování kapaliny. Uvnitř komory se dále nacházejí 

dvě elektrody indukčního zdroje a dvě elektrody pro upevnění dalších iniciačních zdrojů, jako 

jsou například palníky nebo dráty. Vpravo je na obrázku vidět míchadlo, které slouţí 

k homogenizaci směsi. 

 

 

Obrázek 14: Pohled dovnitř výbuchové komory 

 

Ve stěně válce je celkem pět menších otvorů s ventily. Tyto otvory mohou slouţit například 

pro přívod plynů, nebo jako místo pro zavedení čidel měřících přístrojů. Pro hašení plamene 

je k hornímu okraji komory připevněno kruhové nerezové víko, jehoţ spouštění je ovládáno 

pomocí elektromagnetu, který kdyţ je vypnut, tak se víko spustí dolů. Pro tlumení nárazu při 

pádu víka je horní okraj výbuchové komory opatřen silikonovou hadicí. Vnější válec, který 

obklopuje válec vnější, má průměr 0,4m a výšku 0,18m a slouţí pouze jako kryt pro topnou 

spirálu.  
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Ovládání, kontrola a regulace při měření je zajištěna pomocí několika ovládacích 

panelů. Na obrázku 15 je vidět první z nich. Tento panel slouţí k regulaci míchadla a spuštění 

iniciace. Míchadlo lze zaplout nebo vypnout pomocí příslušného přepínače a zároveň pomocí 

otočného ovladače se dají regulovat jeho otáčky. Iniciační zdroj je nutno nejprve aktivovat 

pomocí vypínače a poté lze červeným tlačítkem spustit iniciaci. Iniciace je pak na panelu 

potvrzena rozsvícením dvou červených LED kontrolek. 

 

 

Obrázek 15: Panel pro regulaci míchadla a iniciaci 

 

Druhý ovládací panel je na obrázku 16 a nachází se na něm síťový vypínač a vypínač 

elektromagnetu drţícího víko v otevřené poloze. 

 

 

Obrázek 16: Panel pro ovládání napájení a víka 
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Topné spirály jsou ovládány samostatně, kaţdá z nich má svůj vypínač a zároveň také 

regulátor teploty (obrázek 17). Poţadovaná teplota se nastavuje pomocí tlačítek umístěných 

pod displejem. Po potvrzení zvolené teploty je na displeji zobrazována aktuální teplota 

spirály. Tato teplota se ale liší od aktuální teploty ve výbuchové komoře, kterou je nutno měřit 

samostatně.  

 

Obrázek 17: Regulace topných spirál 

 

 Výrobcem tohoto regulačního systému je firma Omega Engineering a pro měření 

teploty je jeho přesnost 0,5°C.  

Elektrody slouţící ke tvorbě indukční jiskry mají svůj samostatný ovládací systém, 

který je na zakázku vyroben firmou Id Lab (obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Ovládání indukčního iniciačního zdroje 

 

Na ovládacím panelu jsou vpravo umístěny dva vypínače. Spodní vypínač slouţí jako 

síťový vypínač a ten horní aktivuje iniciační zdroj. Ke spuštění iniciace je pak nutno 
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zmáčknout ţluté tlačítko start. Kontroly vlevo pak indikují napájení, iniciaci, a zda jsou 

zavřeny dveře od proskleného koutu výbuchové komory. 

Ke sledování teploty uvnitř výbuchové komory se vyuţívá teplotních čidel 

připojených k digitálnímu teploměru Greisinger GMH 3250, který je na obrázku 19.  

 

 

Obrázek 19: Teploměr Greisinger GMH 3250 [12] 

 

Předností tohoto přístroje je moţnost sledovat teploty z dvou různých snímačů 

současně (v mém případě to jsou teplota kapaliny uvnitř kovové misky a teplota v prostoru 

uvnitř výbuchové komory) a také snadné připojení k PC. Nastavování, čtení, tisk a zobrazení 

dat, která jsou uloţena v paměti tohoto přístroje, umoţňuje program GSOFT3050. Lze s ním 

spouštět loggerovou funkci, zastavovat a načítat uloţená data z paměti přístroje a dále je 

zpracovávat. Získaná data umoţňuje zobrazovat ve formě tabulky a grafu. Je moţné současně 

ovládat více ručních přístrojů a jejich data přidávat do společných grafů. Data jsou načítána 

přes sériové rozhraní PC com1 – com255. [12] 

Pro snímání teploty kapaliny je pouţit ponorný snímač pro vysoké teploty GTF 1200. 

Měřící rozsah tohoto čidla je od -200°C do 1150°C a jeho přesnost při 0°C je 0,1°C. Teplota 

prostoru uvnitř komory je snímána čidlem GTL 130, které má rozsah měření od -65°C do 

600°C a přesnost při 0°C je stejná jako u ponorného snímače 0,1°C při 0°C. 
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8.2 Výbuchová komora VK100 

 

Ve výbuchové komoře VK100 (obrázek 20) jsem měřil vliv na dolní mez výbušnosti u 

plynovzduchové směsi, konkrétně směsi metanu se vzduchem. Toto zařízení se skládá z 

nádoby, která je vyrobena z nerezové oceli a její objem činí 100l. Tato nádoba je připevněna 

na pojízdném stojanu, který je zakryt plechem, pod kterým jsou ukryta přídavná zařízení 

zajišťující celou řadu funkcí spouštěných pomocí ovládacího panelu. 

 

 

Obrázek 20: VK100 – celkový pohled 

 

V plášti komory jsou tři otvory, zakryté silným organickým sklem, kterými lze 

pozorovat, průběh zkoušky uvnitř výbuchové komory. Pohled dovnitř výbuchové komory je 

na obrázku 21. Jsou na něm vidět dvě elektrody pro uchycení iniciačního zdroje, ale dovnitř 

nádoby lze také namontovat další dvě elektrody slouţící pro iniciaci kapacitní jiskrou. Výška 
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nádoby je 0,5m a její poloměr činí 0,25m. Výška pojízdného stojanu je pak 0,71m a celková 

výška zařízení je 1,21m. 

 

Obrázek 21: VK100 pohled dovnitř komory 

 

K uzavření výbuchové komory při zkoušce lze pouţít například papír na pečení. Při 

měření se výbuchová komora musí zasunout do proskleného koutu, ve kterém se také nachází 

potrubí pro odvod zplodin.  

 

Obrázek 22: Ovládací panel VK100 

 

Veškeré příkazy potřebné pro průběh zkoušky jsou udělovány přes ovládací panel 

s dotykovým displejem, který je nahoře na obrázku 22. Tento panel je zároveň schopen 

zobrazit stav některých veličin, jako je například teplota v prostoru uvnitř výbuchové komory, 

otáčky ventilátoru, nebo koncentrace kyslíku. Závislost teploty na čase uvnitř výbuchové 

komory je moţné zobrazit na i PC.  
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Ke sledování koncentrace metanu, která je přítomna uvnitř výbuchové komory se 

pouţívá přístroj Ex-Meter II od firmy MSA-Auer (na obrázku 23).  

 

Obrázek 23: Ex-Meter II 
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9 Měření vlivu iniciačních zdrojů na dolní teplotní mez 

výbušnosti parovzduchových směsí 
 

U parovzduchových směsí byly zvoleny tři různé iniciační zdroje (drát, indukční jiskra a 

palník) a mým úkolem bylo zjistit, jakým způsobem se bude měnit dolní teplotní mez 

výbušnosti v závislosti na iniciačním zdroji. Toto měření jsem prováděl na výbuchové komoře 

VK20. 

 

9.1 Postup při měření 

 

Před prvním měřením bylo nutno zkontrolovat, zda je výbuchová komora připravena 

k měření a zda je vše na svém místě. Jako první bylo nutno zapnout síťový vypínač a 

elektromagnet, který drţí víko komory v otevřené poloze. Přes boční ventily byla do 

výbuchové komory vsunuta dvě čidla. Jedno pro měření teploty kapaliny a druhé pro měření 

teploty v prostoru nádoby. Tato čidla pak byla připojena k digitálnímu teploměru a ten byl 

následně připojen k PC. V případě iniciace drátem a palníkem bylo dále nutno upevnit 

iniciační zdroj mezi dvě elektrody. Následně se do vytápěného stojanu uvnitř výbuchové 

komory vloţila miska s kapalinou. Do kapaliny bylo nutno ponořit čidlo pro snímání její 

teploty tak, aby se nedotýkalo povrchu misky. Jako poslední se přikryl horní otvor komory, 

předem připravenou alobalovou fólií. Aby nedocházelo k úniku par z nádoby, byla tato fólie 

upevněna omotaným drátem okolo horní části nádoby.  

Jakmile byla výbuchová komora tímto způsobem připravena, zapnul jsem topné spirály 

a sledoval nárůst teploty na digitálním teploměru. Během zahřívání jsem na PC spustil 

program GSOFT3050 a připravil si spuštění loggerové funkce, která zaznamenává průběh 

teploty v daném časovém úseku. Při zahřívání bylo také nutno pomocí samostatného ovládání 

vnitřní a vnější spirály drţet rozdíl teploty okolí a teploty kapaliny co nejmenší. Poté co bylo 

dosaţeno poţadované teploty, jsem přibliţně pět minut počkal a současně jsem nechal směs 

promíchat míchadlem. Tímto způsobem byla směs připravena k iniciaci. 

Před samotným spuštěním iniciačního zdroje jsem nejprve zapnul loggerovou funkci na 

PC, abych si po pokusu mohl nechat z paměti načíst tabulku, popřípadě z ní vytvořit graf. 

Následně jsem spínačem aktivoval iniciační zdroj a tlačítkem jej spustil. Pokud došlo 
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k iniciaci výbušné směsi, bylo vidět, jak prošlehnul plamen, a došlo k protrţení alobalové 

fólie. Při slabším výbuchu byla fólie pouze mírně nadzvednuta. Po ukončení pokusu jsem 

neprodleně vypnul loggerovou funkci na PC a záznam průběhu teploty jsem uloţil na pevný 

disk. Před dalším měřením bylo nutno znovu připravit kapalinu, vyvětrat nádobu a popřípadě 

upevnit iniciační zdroj. Při hledání dolní teplotní meze výbušnosti jsem postupoval po 

teplotách dle svého úsudku do chvíle, kdy jsem našel dvě teploty, které se lišily o 1°C, 

přičemţ u vyšší z nich došlo k iniciaci a u niţší nikoli. Poté jsem pro kontrolu provedl další 

dva pokusy. 

 

9.2 Zvolené směsi 

 

Pro tvorbu výbušné směsi jsem si zvolil 4 různé kapaliny. Pokaţdé to byla směs 

plynového oleje a meřa. Meřo je zkrácený název pro metylestery řepkového oleje, ale pouţívá 

se také zkratka FAME (Fat Acid Methylesthers) do češtiny přeloţená jako metylestery 

mastných kyselin. Měření jsem začal se směsí, jejíţ objem se skládal z 95% plynového oleje a 

5% meřa (motorová nafta třídy B,D,F). Vlastnosti této směsi jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 3: Vlastnosti směsi (95% plynového oleje, 5% meřa) [9] 

Skupenství při 20°C: kapalina 

Barva: naţloutlá 

Hustota při 15°C: 800 - 845 kg/m
3
 

Horní mez výbušnosti: 6,5% obj. 

Dolní mez výbušnosti: 0,5% obj. 

Teplota vznícení: cca 250°C 

 

Postupně jsem tuto směs zřeďoval meřem tak, ţe jsem kromě původní pětiprocentní 

směsi dostal také směsi o 20, 30 a 50%. Vlastnosti meřa jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 



45 
 

Tabulka 4: Vlastnosti meřa [8] 

Skupenství při 20°C: kapalina 

Barva: naţloutlá 

Hustota při 15°C: 860 - 900 kg/m3 

Teplota vznícení: nad 120°C 

 

9.3 Iniciace pomocí měděného drátu 

 

Jako první iniciační zdroj jsem zvolil měděný drát. Tento drát byl umístěn mezi dvě 

elektrody a při průchodu elektrického proudu se zahřál a spálil. Délku drátu jsem zvolil 10cm 

a jeho energii vypočítal následujícím způsobem: 

 𝐸 = 𝑈. 𝐼. 𝑡 = 3.10.0,3 = 10𝐽  

 
(24)  

 

E iniciační energie [J] 

U napětí [V] 

I proud [A] 

t čas [s] 

 

Iniciační energie byla tedy přibliţně 10J, ale je nutno dodat, ţe tato hodnota není zcela 

přesná. Změřit časový úsek od počátku spuštění iniciačního zdroje po spálení drátu bylo velmi 

obtíţné. Vyuţil jsem k tomu natočeného videa, kdy jsem v odkryté výbuchové komoře nechal 

spálit samotný drát, ale i při pomalém přehrávání či pozastavení je poměrně sloţité rozeznat 

okamţik, kdy se drát spálí. Ukázky z tohoto videa jsou na obrázku 24. 
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Obrázek 24: Iniciace pomocí měděného drátu 

 

Pro směs obsahující 95% plynového oleje a 5% meřa jsem dolní teplotní mez 

výbušnosti naměřil na 98°C. Postupné teploty, při kterých jsem měřil, jsou uvedeny v tabulce 

4. 

Tabulka 5: Postup při iniciaci drátem u směsi s 5% meřa 

 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 90 ne 

2 95 ne 

3 100 ano 

4 97 ne 

5 98 ano 

 

Graf závislosti teploty na čase vytvořený programem GSOFT3050 pro pokus při 98°C 

je na obrázku 25. Modrá čára představuje teplotu kapaliny a zelenou barvou je vyznačena 

teplota v prostoru výbuchové komory. 
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Obrázek 25: Graf průběhu teploty po iniciaci při 98°C 

 

Při následujících pokusech jsem postupně zjišťoval meze výbušnosti pro směsi s 20,30 

a 50% obsahem meřa. Postupné teploty jsou uvedeny v tabulkách 5,6 a 7. 

Tabulka 6: Postup při iniciaci drátem u směsi s 20% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 95 ne 

2 100 ne 

3 110 ano 

4 105 ano 

5 102 ano 

6 101 ne 

 

Tabulka 7: Postup při iniciaci drátem u směsi s 30% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch  

1 110 ano 

2 105 ne 

3 107 ano 

4 106 ne 
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Tabulka 8: Postup při iniciaci drátem u směsi s 50% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 110 ne 

2 115 ano 

3 112 ano 

4 111 ne 

 

Z naměřených hodnot je patrno, ţe čím víc je ve směsi meřa, tak tím je dolní teplotní 

mez výbušnosti vyšší. Pro úplnost jsou hodnoty mezí výbušnosti pro jednotlivé směsi 

uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 9: Dolní teplotní meze výbušnosti při iniciaci drátem 

obj. % meřa 5 20 30 50 

LEP [°C] 98 102 107 112 

 

9.4 Iniciace elektrickým palníkem 

 

Jako druhý iniciační zdroj v pořadí jsem si zvolil elektrický palník. Tento palník je sestaven 

z kovové objímky, těsnění a elektrické pilule se dvěma vodiči potaţenými izolací. Iniciační 

energie tohoto zdroje činí 86J. Postup při měření jednotlivých směsí je uveden v tabulkách 

9,10,11 a 12.  

Tabulka 10: Postup při iniciaci palníkem u směsi s 5% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch  

1 80 ne 

2 90 ano 

3 85 ne 

4 87 ne 

5 89 ne 
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Tabulka 11: Postup při iniciaci palníkem u směsi s 20% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 95 ne 

2 100 ano 

3 97 ano 

4 96 ano 

 

Tabulka 12: Postup při iniciaci palníkem u směsi s 30% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 110 ano 

2 105 ano 

3 102 ano 

4 100 ne 

5 101 ne 

 

Tabulka 13: Postup při iniciaci palníkem u směsi s 50% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 110 ano 

2 105 ne 

3 107 ne 

4 108 ano 

 

Hodnoty jednotlivých teplotních mezí výbušnosti jsou uvedeny v tabulce 13. Palník se 

dle předpokladů ukázal být silnějším iniciačním zdrojem, neţ byl při předchozích pokusech 

měděný drát. Kromě toho se navíc potvrdila skutečnost, ţe větší procentuální zastoupení meřa 

ve směsi sniţuje její výbušnost. 

Tabulka 14: Dolní teplotní meze výbušnosti při iniciaci palníkem 

obj. % meřa 5 20 30 50 

LEP [°C] 90 96 102 108 
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9.5 Iniciace indukční jiskrou 

 

Ke tvorbě indukční jiskry jsem pouţil iniciační zdroj od firmy Id Lab. Jedná se o na 

zakázku vyrobené zařízení s nastavitelnou dobou iniciace. Iniciační energie činí 10J a dobu 

iniciace jsem nastavil na 2s. Vzdálenost mezi elektrodami byla 3mm. Postup měření je 

v tabulkách č 14,15,16 a 17. 

Tabulka 15: Postup při iniciaci indukční jiskrou u směsi s 5% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 90 ne 

2 95 ne 

3 100 ano 

4 97 ne 

5 99 ne 

 

Tabulka 16: Postup při iniciaci indukční jiskrou u směsi s 20% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 100 ne 

2 105 ano 

3 102 ne 

4 104 ne 

 

Tabulka 17: Postup při iniciaci indukční jiskrou u směsi s 30% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 110 ne 

2 115 ano 

3 112 ano 

4 111 ne 
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Tabulka 18: Postup při iniciaci indukční jiskrou u směsi s 50% meřa 

číslo měření teplota [°C] výbuch 

1 115 n 

2 120 a 

3 117 a 

4 116 n 

 

Indukční jiskra se ukázala být nejslabším ze všech zkoušených iniciačních zdrojů. Jak je 

patrné z tabulky 18, tak pro všechny směsi jsou hodnoty dolní teplotní meze výbušnosti 

nejvyšší. 

Tabulka 19: Dolní teplotní meze výbušnosti při iniciaci indukční jiskrou 

obj. % meřa 5 20 30 50 

LEP [°C] 100 105 112 117 

 

 

9.6 Zhodnocení 

 

Při měření se u parovzduchových směsí ukázal být nejsilnějším iniciačním zdrojem 

elektrický palník, který všechny druhy směsí inicioval při nejniţší teplotě. Jako nejslabší se 

ukázala být indukční jiskra. Teplotní meze výbušností směsí pro jednotlivé iniciační zdroje 

jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 20: Teplotní meze výbušnosti zkoušených směsí 

obj. % meřa 5 20 30 50 

LEP - palník [°C] 90 96 102 108 

LEP - drát [°C] 98 102 107 112 

LEP - indukční jiskra [°C] 100 105 112 117 
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10 Měření vlivu iniciačních zdrojů na dolní mez výbušnosti 

plynovzduchových směsí 
 

Pro plynovzduchové směsi jsem si stejně, jako pro směsi par se vzduchem zvolil tři různé 

iniciační zdroje. Z technických důvodů nebylo moţno pouţít indukční jiskry, tak jsem místo 

ní jako třetí iniciační zdroj zvolil jiskru kapacitní. Zbylé dva iniciační zdroje zůstaly stejné, 

jako u předchozího měření u parovzduchových směsí.  

10.1 Postup při měření 

 

Měření na výbuchové komoře VK100 bylo oproti VK20 jednodušší a také mnohem 

rychlejší, především díky automatickým funkcím a jednotného ovládání pomocí dotykového 

panelu. Jedinou výjimku představovala kontrola koncentrace přístrojem Ex-Meter II. Pře 

začátkem pokusu se do výbuchové komory upevnil iniciační zdroj a vrch se zadělal 

alobalovou fólií. Následně se výbuchová komora zavezla do proskleného kouta 

s blokovanými dveřmi. Do výbuchové komory byl poté vpouštěn plyn po dobu potřebnou 

k vytvoření poţadované koncentrace a po jejím dosaţení byl spuštěn iniciační zdroj. Sledoval 

jsem, zda dojde k iniciaci. Po kaţdém pokusu jsem měl moţnost se na PC podívat na graf 

průběhu teploty v závislosti na čase, díky softwaru vytvořenému speciálně pro zařízení 

VK100. 

10.2 Zvolená směs 

 

Pro měření dolní meze výbušnosti plynovzduchových směsí jsem si zvolil směs metanu 

se vzduchem. Vlastnosti metanu jsou uvedeny v tabulce 20. 

Tabulka 21: Vlastnosti metanu [19] 

Skupenství při 20°C: plynné 

Dolní mez výbušnosti: 4,4% obj. 

Horní mez výbušnosti: 15% obj. 

Hustota při 0°C: 0,7138kg/m
3
 

Maximální výbuchový tlak: 0,68Mpa 

Minimální iniciační energie: 0,28mJ 
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10.3 Iniciace pomocí měděného drátu 

 

K iniciaci směsi metanu se vzduchem pomocí měděného drátu byl zvolen stejný postup, 

jako u parovzduchových směsí a je uveden v předchozí kapitole. V tabulce 21 jsou uvedeny 

postupně koncentrace, při kterých bylo měření prováděno. 

 

Tabulka 22: Postup při iniciaci drátem u směsi metanu se vzduchem 

číslo měření koncentrace [obj. %] výbuch 

1 5 ne 

2 8 ano 

3 7 ne 

4 7,5 ano 

  

Jako příklad je graf závislosti teploty na čase, při iniciaci osmiprocentní směsi metanu, 

vytvořený pomocí softwaru pro VK100 a programu Microsoft Excel uveden na obrázku 26. 

 

 

Obrázek 26: Graf závislosti teploty na čase při výbuchu 
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10.4 Iniciace elektrickým palníkem 

 

Stejně jako u měděného drátu, tak i v případě elektrického palníku se jedná o stejný 

způsob iniciace jako u parovzduchových směsí. Zkoušené koncentrace jsou uvedeny 

v tabulce 22. 

Tabulka 23: Postup při iniciaci elektrickým palníkem u směsi metanu se vzduchem 

číslo měření koncentrace [obj. %] výbuch 

1 8,5 ano 

2 7 ano 

3 5 ano 

4 3 ne 

5 4 ano 

6 3,5 ne 

 

10.5 Iniciace kapacitní jiskrou 

 

Při iniciaci kapacitní jiskrou bylo napětí u zdroje nastaveno tak, aby výsledná iniciační 

energie byla 10J. Při známé kapacitě 2,5.10
-6

F jsem postupoval podle vzorce: 

 
𝐸 =

1

2
𝐶𝑈2   

 

(25)  

Potřebné napětí je pak: 

 

𝑈 =  
2𝐸

𝐶
 = 2828𝑉  

 

(26)  

 

Napětí bylo tedy nastaveno na 2828V, doba iniciace byla 0,2s a vzdálenost mezi 

elektrodami 1mm. Naměřené hodnoty jsou pak uvedeny v tabulce 23. 
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Tabulka 24: Postup při iniciaci kapacitní jiskrou u směsi metanu se vzduchem 

číslo měření koncentrace [obj. %] výbuch 

1 5,5 ano 

2 5 ano 

3 4,5 ne 

 

10.6 Zhodnocení 

 

Podle tabulky 24 je vidět, ţe byl nejsilnějším iniciačním zdrojem elektrický palník a kapacitní 

jiskra se ukázala být silnější, neţ měděný drát. Podle literatury [19] je dolní mez výbušnosti 

metanu 4,4% obj. a znamená to, ţe elektrický palník byl schopný zapálit směs s ještě niţší 

koncentrací metanu ve vzduchu. Tabulku jsem ještě doplnil o mechanickou jiskru, kterou 

jsem jako iniciační zdroj pouţíval na stejném zkušebním zařízení (VK100) pro svou 

bakalářskou práci, kde je způsob iniciace podrobněji popsán. [20] 

Tabulka 25: Meze výbušnosti v závislosti na iniciačním zdroji 

Iniciační zdroj LEL [obj. %] 

Měděný drát 7,5 

Palník 4 

Kapacitní jiskra 5 

Mechanická jiskra [20] 5 
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11 Závěr 
 

Vliv iniciačních zdrojů na dolní mez výbušnosti byl zkoumán celkem na pěti různých 

směsích. Ve čtyřech případech šlo o parovzduchové směsi (páry směsi plynového oleje a 

meřa v různých poměrech se vzduchem), kde jsem měřil dolní teplotní mez výbušnosti a 

v jednom případě o směs plynovzduchovou (směs metanu se vzduchem), kde jsem měřil dolní 

koncentrační mez výbušnosti.  

U parovzduchových směsí se ukázalo, ţe nejsilnější iniciační zdroj, kterým byl elektrický 

palník, zapálil nejsnadněji všechny druhy zkoušených směsí. Obdobně nejslabší zdroj, kterým 

byla indukční jiskra, byl vţdy nejslabší. Zároveň je zřejmé, ţe čím více procent z objemu 

odpařované kapaliny tvořily metylestery řepkového oleje, tím byla směs par se vzduchem 

hůře zapalitelná. Na přístroji VK20 měřil ve své diplomové práci Aleš Bebčák [4] dolní 

teplotní mez výbušnosti motorové nafty stejného sloţení, jako jsem měl k dispozici já (95% 

plynový olej, 5%meřo). K iniciaci pouţíval elektrický palník stejného typu. Jeho naměřená 

hodnota je však o 5°C niţší neţ moje (85°C oproti 90°C). Tento rozdíl můţe být způsoben 

úpravami na zařízení VK20, které byly provedeny po jeho měření, nebo způsobem posouzení, 

zda došlo k výbuchu (Bebčák povaţoval ve své práci za výbuch také nárůst teploty o 5°C 

pokud nedošlo k protrţení fólie, já však nikoliv). 

Pokusy se směsí metanu se vzduchem potvrdily, ţe z vybraných iniciačních zdrojů byl 

nejsilnější elektrický palník. V případě metanu byl dokonce schopen iniciovat směs pod dolní 

mezí výbušnosti, která je uvedena v literatuře. Z technických důvodů bohuţel nebylo moţno 

měřit jak parovzduchové, tak plynovzduchové směsi ve stejné výbuchové komoře, stejně tak 

jako pouţít indukční zdroj ve výbuchové komoře VK100, nebo kapacitní jiskru ve VK20, 

takţe nelze výsledky směsí plynu se směsmi par se vzduchem plnohodnotně porovnat. Přesto 

je zde vidět poměrně značný rozdíl v iniciačních schopnostech induktivní a kapacitní jiskry, 

kdy v případě parovzduchových směsí se indukční jiskra ukázala být slabším zdrojem, neţ 

měděný drát, naproti tomu u plynů byla kapacitní jiskra silnější. Příčiny tohoto rozdílu mohou 

být ve vzdálenostech elektrod, nebo v konstrukcích zařízení pro tvorbu jisker. V poslední řadě 

je zajímavé srovnání mechanické jiskry (kterou jsem zkoumal ve své bakalářské práci) a 

jiskry kapacitní, u kterých byla naměřena stejná mez výbušnosti. 
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