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Anotace 

PAVLŮ, Ivan. Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace 

metanovzduchové směsi. Ostrava, 2011. 67 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava.  

Klíčová slova: horký povrch, iniciace, rozsah výbušnosti, metan, energie, teplota vznícení 

 

Práce se zabývá problematikou iniciace výbušné směsi horkými povrchy. Skládá se ze dvou 

hlavních částí. První část obsahuje zejména teoretický rozbor problematiky výbušných reakcí 

a procesu iniciace výbušných směsí horkým povrchem. Druhá část se týká experimentálního 

stanovování vlivu velikosti horkého povrchu na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se 

vzduchem a následnému zkoumání vlivu velikosti energie pouţitých velikostí horkého 

povrchů na proces iniciace. Kromě toho práce obsahuje poznatky z měření teploty ţhavených 

vodičů. Výsledky práce je v praxi moţno pouţít jako podklad při stanovování bezpečnostních 

opatření v průmyslu a jiných odvětvích, kde se pracuje s výbušnou atmosférou. Můţe rovněţ 

slouţit jako podklad při hledání optimálních druhů iniciačních zdrojů pro experimentální 

stanovování technicko-bezpečnostních parametrů hořlavých plynů. 

Abstract 

PAVLU, Ivan. Examination of the Influence of Hot Surface Area on the Process of Methane-

Air Mixture Initiation. Ostrava, 2011. 67 p. Diploma Thesis. VSB-TU Ostrava. 

Key words: hot surface, ignition, explosion range, methane, energy, ignition temperature 

 

The thesis deals with the ignition of an explosive mixture by hot surfaces. It consists of two 

main parts. The first part includes mainly the theoretical analysis of explosive reaction and 

ignition process by hot surfaces. The second part concerns the experimental determination of 

the influence of hot surface area size on explosion range of methane-air mixture and 

subsequent investigation of the energy size effect of used sizes of the hot surface on ignition 

process. In addition the work includes determination of temperature of used wires. Results of 

work can be used as a basis for determining the safety measures in industry and other 

branches where is used an explosive atmosphere. It can also serve as a basis for finding the 

optimum type of ignition source for the experimental determination of safety characteristics 

of flammable gases.  
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Úvod 

Technická úroveň dnešního lidstva je na velmi vysoké úrovni. V průmyslu dochází  

k neustálému zvyšování kapacity výrobních zařízení, která navíc obvykle pracují s různými 

hořlavými či nebezpečnými látkami. Tím jsou kladeny vysoké nároky na zajištění bezpečnosti 

provozu těchto zařízení, jelikoţ mohou představovat značné nebezpečí z hlediska vzniku 

poţárů či výbuchů a následného ohroţení ţivota a zdraví osob. 

Bezpečnost technologických procesů z hlediska zamezení vzniku výbuchu je kromě 

jiného zajišťována také opatřeními zajišťujícími vyloučení iniciačních zdrojů, které se 

vyznačují energetickým potenciálem dostatečně vysokým na to, aby vlivem jejich působení 

na výbušnou směs došlo ke vzniku této prudké exotermické reakce provázené značným 

nárůstem tlaku a teploty v inkriminovaném prostoru. Horký povrch je jedním z běţných 

takovýchto zdrojů. V praxi se s ním setkáme velmi často, můţe se jednat např. o různé části 

vytápěcích systémů, sušící zařízení či různé předměty zahřáté přeměnou rozličných forem 

energií, nejčastěji tepelné, mechanické či elektrické. Iniciačním zdrojem se tak mohou stát 

např. také části elektrických zařízení či předměty zahřáté vlivem tření, např. různá loţiska, 

brzdy, třecí spojky apod. 

Jak bylo zjištěno při rešerši, v podmínkách ČR se problematikou iniciace výbušných 

směsí horkými povrchy experimentálně nikdo příliš nezabýval, přitom se z hlediska 

bezpečnosti jedná o poměrně důleţitou oblast. Cílem této práce je prozkoumat na základě 

experimentů, jaký vliv má velikost zahřátého povrchu na proces iniciace výbušné směsi 

metanu se vzduchem a pokusit se tak potvrdit teoretické předpoklady z této oblasti. Zjištěné 

skutečnosti by pak měly platit také pro jiné hořlavé plyny.  

Části práce týkající se samotného experimentálního měření předchází teoretický rozbor 

výbuchu z fyzikálně-chemického hlediska, jsou uvedeny důleţité parametry týkající se 

výbuchové problematiky a následně je rozebrán proces iniciace horkým povrchem. 

V experimentální části jsem se pak zabýval otázkou, má-li změna velikosti horkého povrchu 

vliv na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem a poté také jakou roli při tomto 

procesu hraje velikost energie pouţitých vzorků iniciačních zdrojů. 
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Rešerše 

Rešerše literatury začínala hledáním zdrojů týkajících se problematiky samotného 

výbuchu jako chemické reakce hoření, jelikoţ ten je důvodem stanovování technicko-

bezpečnostních parametrů a bezpečnostních opatření, a rovněţ zpracování této práce. V tomto 

ohledu je přínosné nejprve pochopit podstatu tohoto jevu. Cílem proto bylo charakterizovat 

výbušnou reakci z fyzikálně-chemického hlediska a poté uvést důleţité parametry týkající se 

výbuchové problematiky, které byly nějakým způsobem spjaty s tématem práce. 

Nejprve bylo nutno charakterizovat samotné hoření, které je základem výbuchu, poté 

výbušnou reakci samotnou. Jelikoţ je v rámci fakulty bezpečnostního inţenýrství o chemické 

reakci hoření k dispozici spousta zdrojů ve formě skript, nebylo nutno hledat informace někde 

jinde. K  rozboru hoření přispěly publikace [23, 12]. Publikace [23] je z roku 2005 a obsahuje 

rozbor fenoménu hoření a základy problematiky spojené s poţáry. Publikace [12] z roku 1999 

je příručkou, která se zaměřuje zejména na problematiku prevence výbuchů v potravinářství  

a zemědělství v rámci zahraniční spolupráce s Francií a Polskem, v úvodních částech nicméně 

podobným způsobem, jak bylo myšleno v této práci, rozebírá nejprve hoření a lze zde najít 

poměrně kvalitní informace týkající se tohoto jevu. 

Co se týče problematiky výbuchu, k fyzikálně-chemickému rozboru této reakce byla 

pouţita publikace autora [20], jedná se opět skripta fakulty z roku 1999 obsahující základy 

fyzikální chemie se zaměřením na hoření a výbuch. Publikace je staršího data, v oblasti 

fyzikální chemie nicméně nedochází k výrazným změnám, byla proto pouţita pro popis 

některých jevů. Kromě této publikace byla v této části pouţita také zahraniční  

literatura, zejména je nutno uvést publikaci [17], která výrazně přispěla k celé teoretické části 

práce. Jedná se o komplexní příručku, která byla přeloţena z německého originálu 

Henricusem Steenem. Publikace pochází z roku 2003 a je rozsáhlou a velmi kvalitní knihou 

týkající se oblasti výbuchové prevence. Veškeré jevy jsou zde vysvětleny velmi podrobně 

formou fyzikálně-chemických rozborů a výpočtů a také pomocí odkazů na odbornou 

literaturu, na jejímţ základě jsou ve statích charakterizovány zjištěné poznatky různých autorů 

zabývajících se právě popisovanou problematikou. Je zde moţno najít rozsáhlé statě  

o samotné reakci výbuchu, procesu iniciace výbušných směsí, technicko-bezpečnostních 

parametrech hořlavých látek, rozborech aspektů týkajících se výbušnosti jednotlivých 

skupenství hořlavých látek a také bezpečnostní opatření pouţívaná v rámci protivýbuchové 

prevence. Tato publikace byla pro téma práce velmi vhodná a byla částečně pouţita téměř ve 



3 

 

všech teoretických částech práce, nejvíce však poslouţila při popisu procesu iniciace horkým 

povrchem, coţ bylo hlavním cílem této části práce. Zde mohly být podrobně popsány veškeré 

parametry ovlivňující tento proces, jak je v práci dále uvedeno. Díky této knize byly také 

vyhledány některé uvedené odkazy na odbornou literaturu.  

Dalším zahraničním pramenem vyuţitým k popisu problematiky týkající se výbuchů je 

publikace [25], která se kromě částí týkajících se analýzy rizik a bezpečnostního 

managementu zabývá v části druhé problematikou hoření a výbuchu. Je zde moţno rovněţ 

najít velké mnoţství vztahů pro výpočty fyzikálně-chemických parametrů a různá data 

získaná jinými autory. Kniha obsahuje také velký počet odkazů na literaturu, která se zabývá 

právě diskutovanou problematikou. K popisu některých jevů poslouţila také on-line příručka 

firmy Gexcon [5], kde je velmi dobře popsána zejména problematika detonací. Z české 

literatury je třeba vyzvednout publikaci [11], která se komplexně zabývá problematikou 

protivýbuchové prevence jako jedna z mála, přičemţ poskytuje velmi kvalitní informace. Byla 

rovněţ pouţita při rozboru problematiky výbuchů a souvisejících jevů a parametrů důleţitých 

z hlediska práce. 

Výsledkem vyhledávání odborných článků týkajících se problematiky iniciace horkými 

povrchy bylo získání asi 8 příspěvků z různých koutů světa (UK, Německo, Japonsko, 

Norsko). Většina z nich se však týkala spíše vznícení hořlavého prachu na horkém povrchu 

nebo prevence elektrických zařízení. Nejpřínosnějším článkem byl japonský příspěvek [28], 

který se osvědčil zejména při některých závěrech z experimentálních měření. Autoři se totiţ 

zabývali hledáním optimálního iniciačního zdroje pro výbušné plynné směsi a k tomu vyuţili 

podobnou metodiku, jaká je pouţita v této práci. Při experimentálním měření se pak potvrdily 

některé závěry, které byly zjištěny těmito autory, a to poukázalo na úspěšnost metody. 

Příspěvek [13] slouţil zejména k doplnění informací [17] při formulování teoretických 

východisek týkajících se iniciace horkým povrchem.   
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1 Výbuch na bázi hoření 

Výbuch je v podstatě zvláštní formou hoření, která se vyznačuje stavem, kdy reakce 

směsi za určitých tlakových, teplotních a koncentračních podmínek, můţe přecházet od 

relativně pomalého děje k rapidnějšímu průběhu. Dostatečně rychlá reakce je povaţována za 

výbušnou a krajním případem je pak tzv. detonace. [20, 6] 

Pro pochopení procesu výbuchu je nejprve shrnuta charakteristika hoření, které je 

základem diskutovaného jevu. 

1.1 Hoření  

Samotné hoření je podle [23] definováno jako relativně rychlá reakce vyznačující se 

řetězovým autokatalytickým průběhem a uvolňováním tepelné energie s obvyklým světelným 

doprovodem. Předpokladem pro tuto reakci je přítomnost tří základních faktorů, kterými jsou 

oxidační prostředek (nejčastěji přirozeně vzdušný kyslík), hořlavá látka a tepelný zdroj. Směs 

hořlavé látky a oxidačního prostředku se nazývá hořlavý soubor. Tomuto hořlavému souboru, 

jehoţ sloţení podmiňuje celý děj (musí mít určité příznivé sloţení ze strany hořlavé láky i ze 

strany oxidovadla), je poté nutno dodat dostatečnou energii, aby došlo k započetí chemické 

reakce hoření. [23] 

Podle [25] tři základní podmínky hoření tvoří tzv. poţární trojúhelník, který zároveň 

indikuje jak je moţno bojovat s případným poţárem, tedy neţádoucím hořením. Jedná se  

o odstranění jednoho z vrcholů tohoto pomyslného trojúhelníku. Tyto základní principy jsou 

obdobné také při ochraně proti výbuchu hořlavých látek, u kterého však je jeho vznik 

podmíněn dalšími dvěma faktory – smíchání hořlavé látky s oxidačním prostředkem v tzv. 

koncentračních mezích výbušnosti a prostorové omezení této směsi. Problematika podmínek 

vzniku výbuchu bude detailněji rozebrána dále. 

1.1.1 Druhy hoření – homogenní a heterogenní hoření 

Hoření můţe probíhat podle skupenství látek obsaţených v hořlavém souboru ve dvou 

formách, jedná se o reakci v heterogenní fázi, či ve fázi homogenní. Homogenní hoření se 

vyznačuje přítomností jednotlivých sloţek hořlavého souboru ve stejné fázi (skupenství), coţ 

je způsobeno tím, ţe se hořlavé látky v první fázi rozkládají na plyny a páry. K homogennímu 
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hoření (hořlavá látka je v plynném skupenství jako oxidační činidlo) se řadí hoření plynů  

a kapalin a také některých pevných látek. Charakteristickým projevem je plamen. [20, 23] 

Heterogenní reakce naopak probíhají na rozhraní dvou fází. Hořlavá látka zůstává 

v pevném skupenství oproti plynnému oxidačnímu prostředku. Tímto typem hoření se 

vyznačují některé pevné látky (např. kovy, dřevěné uhlí apod.). Jde o látky neobsahující 

prchavou hořlavinu, tedy neschopné svého rozkladu či vypařování do plynného skupenství. 

Charakteristickým znakem je pak bezplamenné hoření, např. tzv. ţhnutí na povrchu tuhé 

látky. Reagující sloţky se v tomto případě musí nejprve transportovat na mezifázové rozhraní 

coţ je realizováno difuzí. Následně se tyto sloţky na mezifázovém rozhraní zachycují – 

adsorbují. Teprve poté můţe dojít k samotné chemické reakci. Vytvořené produkty procházejí 

opačným procesem (nejdříve desorbují, poté difundují od mezifázového rozhraní). Jak je 

vidět, heterogenní hoření představuje sloţitou soustavu dějů a lze u něj očekávat delší 

časovou náročnost na přípravu a pomalejší průběh. [20., 23, 12] 

1.1.2 Druhy hoření – kinetické a difuzní hoření 

Dle autorů [20, 23] se celková doba hoření se skládá ze dvou úseků – doba představující 

fyzikální proces vytvoření hořlavého souboru (  ), která je řízena přístupem oxidačního 

prostředku k hořlavé látce difuzí, a doba vlastní chemické reakce (   ). Pro homogenní hoření 

představuje doba    dobu vytváření hořlavého souboru, pro heterogenní hoření pak dobu 

přibliţování oxidačního prostředku k povrchu pevné látky. [20, 23] Z kinetického hlediska je 

totiţ pro rychlost chemické reakce limitující nejpomalejší děj.  

Kinetické hoření je takové hoření, kdy je celková doba hoření    určena dobrou    . 

Jedná se o případy, ve kterých je doba fyzikálního procesu velmi krátká, tedy je-li    <<    . 

Lze pak konstatovat, ţe rychlost chemické reakce je řídícím dějem pro celou reakci hoření, 

tedy     =    . Příkladem homogenního kinetického hoření je hoření směsi hořlavých plynů či 

par hořlavých kapalin se vzduchem. Ţhnutí dřevěného uhlí můţe být uvedeno jako příklad 

hoření kinetického heterogenního. [20, 23] 

Je-li naopak doba fyzikálního procesu delší neţ doba vlastní chemické reakce, je proces 

hoření určován dobou   , lze tedy napsat        . Takový způsob hoření je nazýván 

difuzním hořením. Tento druh hoření je moţno očekávat při vysokých teplotách v prostoru 

reakce. [20, 23] 

Z uvedeného vyplývá, ţe výbuch na bázi hoření je hořením homogenním kinetickým. 
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1.2 Výbuch 

Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu kapitoly, za výbuch se povaţuje prudká chemická reakce 

hoření, tedy prudce se vyvíjející exotermická oxidačně-redukční reakce.  

Dle autora [6] je výbuch velmi rychle probíhající chemická reakce, kterou podmiňuje 

určitá koncentrace hořlavých látek, kterými mohou být látky ve skupenství pevném, kapalném 

či plynném, s oxidačním činidlem. Tato reakce je provázena uvolněním velkého mnoţství 

tepla ve velmi krátkém časovém úseku. Toto tepelné působení má za následek také intenzivní 

zvětšení objemu a tím také tlaku v prostoru, ve kterém k reakci dochází. Podle [11] je k tomu, 

aby výbuch mohl proběhnout, nutná účast určitého prostoru, ve kterém se zároveň nachází 

dostatečná koncentrace jemně rozptýlených hořlavých látek, a adekvátně silného iniciačního 

zdroje. Hořlavou látkou účastnící se výbušné reakce mohou být hořlavé plyny, páry či mlhy 

hořlavé kapaliny, dispergovaný hořlavý prach a také jejich kombinace, která se pak nazývá 

hybridní směsí. 

Podle autora [17] platí, ţe reakce se vyvine ve výbušnou, pokud je reakční rychlost 

dostatečně vysoká. Tato rychlost se prudce zvýší s nárůstem teploty nebo také  

s nárůstem koncentrace meziproduktů reakce, tzv. aktivních částic. Tyto úvahy plynou ze 

dvou teorií, které v současnosti vysvětlují přechod relativně pomalé chemické reakce 

označované jako hoření v rychlý aţ podstatně intenzivnější výbušný proces. Jedná se o teorii 

řetězových reakcí a teorii tepelného výbuchu. Většina výbušných dějů se vysvětluje 

společným působením obou mechanismů. Na základě těchto dvou teorií lze získat představu  

o mechanismu a kinetice výbušných přeměn a tím také určit rozvoj procesu v čase od záţehu 

směsi přes hoření k výbuchu. [20] 

1.2.1 Teorie řetězových reakcí 

Teorie řetězových reakcí vychází z předpokladu existence tzv. aktivních částic, které po 

vstupu do chemické reakce produkují dvě a více dalších aktivních částic. Na základě těchto 

úvah lze poté vysvětlit vzestup rychlosti chemické reakce za konstantní teploty. [20]  

Podle [17, 20] se řetězová reakce se skládá ze tří etap – iniciace (vznik), propagace 

(rozvoj) a terminace (zánik) řetězce. Iniciaci řetězce mají na svědomí jiţ zmíněná aktivní 

centra, která tvoří nestálé meziprodukty reakce, jimiţ jsou aktivované atomy nebo radikály,  

u kterých dochází k přechodu periferních elektronů na vyšší energetickou úroveň. Příčinou 
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vzniku aktivních center můţe být radioaktivní záření, tepelná energie, chemická aktivace, 

elektrický výboj apod.  

Propagační fáze se vyznačuje zvyšováním počtu aktivních center a rychlosti reakce. 

Poslední fáze reakce je charakteristická tím, ţe neprobíhá prostou reakcí dvou aktivních 

částic, ale k uzavření řetězce je nutná přítomnost třetí částice, které je předána energie 

uvolňující se při tvorbě molekuly. K zániku aktivních částic dochází v samotném objemu  

a také na stěnách reakční nádoby. [20, 17] 

Pro názornost je dále uveden příklad řetězové reakce, jedná se o vznik chlorovodíku 

podle [20]: 

1. Iniciace:    
  ě   
            

 

2. Rozvoj:             HCl + H   

 
              HCl + Cl   
 

3. Terminace: 
 

a. Na stěně:                   

                

 

b. V objemu:                  

               

1.2.2 Teorie tepelného výbuchu (tepelného samovznícení): 

Předešle uvedená teorie vycházela z předpokladu vzrůstu rychlosti chemické reakce 

zvyšováním počtu aktivních center. Daný proces není vázán na ohřev systému, lze tedy říci, 

ţe teorie zakládá na jeho izotermním či téměř izotermním průběhu. Je však nutno dodat, ţe 

vybavování tepla lze zanedbat např. u pomalu probíhajících oxidačních reakcí a při relativně 

nízkých teplotách. Hoření a výbuch však probíhají při vysokých rychlostech a nelze je 

povaţovat za izotermní děje. Mají ovšem podobnou vnější charakteristiku jako řetězové 

reakce (náhlý přechod od pomalého děje k vysoké rychlosti aţ výbuchu, existenci 

koncentračních a teplotních mezí, vliv příměsí na jejich rozsah). Teorie tepelného výbuchu 

předpokládá ohřev systému a vybavování tepla, coţ vede k zrychlení chemické reakce na 

základě vzrůstu reakční rychlosti. [20] 

Řetězový a kinetický mechanismu nelze ostře oddělit. Zcela tepelně zahájená reakce 

můţe souběţně probíhat s reakcí řetězovou nebo se v ní vyvinout. Naopak původně 
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započínající řetězová reakce můţe vést k ohřevu soustavy a současnému nebo následnému 

rozvoji reakce tepelné. [20] 

Teorie tepelného výbuchu nevysvětluje existenci mezí výbušnosti. Výbuch a také 

hoření se však, jak bylo řečeno, vysvětlují působením obou procesů současně. [20] 

1.3 Druhy výbuchů – deflagrace a detonace 

Dle [25, 17] lze výbuch na bázi hoření rozlišit na základě jeho rychlosti šíření. Výbuch se 

pak v tomto smyslu dělí na tzv. deflagraci a detonaci. 

Deflagrace se vyznačuje poměrně pomalým průběhem. Například pro směsi uhlovodíků a 

vzduchu se podle [25] rychlost výbuchu pohybuje kolem 1 m      . Autor [20] uvádí pro 

deflagraci hodnotu tzv. lineární rychlosti šíření, kterou se výbuch šíří do nezreagovaného 

prostředí výbušné směsi, řádově v intervalu          m      . 

Detonace je extremním případem z hlediska rychlosti výbušné přeměny. Podle [25] je 

rychlost šíření výbuchu pro směsi uhlovodíků se vzduchem kolem 2000 - 3000 m      . Autor 

[6] uvádí hodnotu aţ 4000 m      .  Rychlost tedy můţe dosahovat hodnot aţ více neţ 

desetinásobně vyšších neţ je rychlost zvuku ve vzduchu za normálních podmínek. Právě 

hodnota rychlost zvuku se obvykle uvádí jako mez, při jejímţ překročení lze výbušnou 

přeměnu povaţovat za detonaci. Detonace je rovněţ spojena s vývojem velmi vysokého tlaku. 

Srovnáme-li maximální hodnoty tlaku při výbuchu směsi uhlovodíků se vzduchem v uzavřené 

nádobě, při deflagraci je moţno naměřit hodnoty kolem 8 barů, u detonace to můţe být aţ  

20 barů. [25] 

 Podle [20] je moţno mechanismus deflagrace vysvětlit tak, ţe plynné produkty, které 

při této reakci vznikají, mají dostatek času k úniku z reakčního pásma. To zapříčiňuje, ţe tlak 

nevzrůstá s časem a dá se říci, ţe celý proces v podstatě probíhá za stálého tlaku. Detonaci je 

naproti tomu moţno charakterizovat narůstáním tlaku v reakční zóně, čímţ je dosaţeno 

maximální rychlosti, kterou se výbušná přeměna můţe šířit. V místě detonace vzniká velkou 

rychlostí mnoţství plynných zplodin a dále také tzv. detonační vlna představující tlakový 

skok. Rozdíl tlaků v čele detonační vlny a pásmu, které následuje za ní, vytváří tzv. ráz.  

Dle [5] si detonaci lze představit jako trojrozměrnou rázovou vlnu, za kterou následuje 

reakční zóna. Reakční zóna je poměrně úzká a její tloušťka závisí na reakční rychlosti. Přední 

rázová vlna skládající se ze zakřivených segmentů, která předbíhá reakční zónu, zahřívá 

částice plynu před sebou a tím je iniciuje. K iniciaci zde tedy nedochází jako  
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u deflagrace přenosem tepla a hmoty mezi jednotlivými částicemi, ale jiţ dříve tzv. 

kompresním teplem vznikajícím na čele detonační vlny. Na obrázku 1.1 je pro představu 

moţno shlédnout schéma detonačního procesu. 

 

Obrázek 1.1: Schéma procesu detonaci [5] 

 

1.4 Časový průběh výbuchu - výbuchová křivka 

Jak jiţ bylo řečeno, výbuchová reakce je v důsledku exotermického charakteru provázena 

produkcí velkého mnoţství tepla, coţ způsobí v daném prostoru také nárůst tlaku. 

V uzavřeném prostoru lze tento proces detailně popsat podle [2] tzv. výbuchovou křivkou, 

kterou je moţno vidět na obrázku 1.2.  

 

Obrázek 1.2: Výbuchová křivka – nárůst tlaku v závislosti na čase [2] 

 Jak je vidět na obrázku, v bodě A nastává iniciace, narůstání výbuchového tlaku se 

však projeví aţ od bodu B. Časovému úseku mezi těmito body říkáme indukční perioda, která 



10 

 

je vlastně přípravnou dobou výbušné směsi k hoření. Bod B je počátkem nárůstu tlaku. Nárůst 

tlaku způsobený růstem reakční rychlosti vlivem zvyšující se teploty pokračuje do bodu C. 

Bod C je inflexním bodem křivky, ve kterém je rychlost narůstání výbuchového tlaku 

nejvyšší.  Mezi body C a D dochází k poklesu rychlosti nárůstu tlaku v daném prostoru, 

příčinou je postupné ubývání reakčních sloţek. V bodě D dochází k poklesu této rychlosti na 

nulu, a poté je moţno pozorovat pokles tlaku vlivem sniţování teploty spalin a kondenzace 

par. [2] 

V extrému křivky, který představuje bod D, lze určit důleţitou veličinu, kterou je 

výbuchový tlak. Tedy velikost tlaku, který vzniknul v souvislosti s výbušnou reakcí. Na 

Obrázku 1 je označen jako     . V inflexním bodě křivky, který představuje bod C, lze určit 

další důleţitou veličinu – rychlost narůstání výbuchového tlaku. Tuto veličinu určíme dle [2] 

pomocí směrnice tečny v inflexním bodě C: 

          
  

  
   

  

  
         (1.1) 

Uvedené veličiny se nazývají výbuchové parametry a uţívají se k charakteristice 

výbuchu. 

1.5 Závislost výbuchových parametrů na koncentraci 

Předešle uvedené hodnoty se mění v závislosti na koncentraci výbušné směsi. Nejvyšší 

hodnoty výbuchového tlaku a rychlosti narůstání výbuchového tlaku lze u stejné směsi získat 

při určité koncentraci, která se označuje jako optimální      ). U plynů a par a je optimální 

koncentrace rovna stechiometrické, u hořlavých prachů je to přibliţně 2-3 násobek 

stechiometrické koncentrace. Hodnoty výbuchových parametrů se pak nazývají maximální  

a značí se:        
  

  
    . Zatímco výbuchový tlak je nejvyšší tlak, který je vyvinut 

v průběhu výbuchu, maximální výbuchový tlak můţeme definovat jako nejvyšší hodnotu 

všech výbuchových tlaků jedné výbušné směsi hořlavé látky ve směsi s oxidačním 

prostředkem. [11, 17] 

 Popsaný jev lze pozorovat na obrázku 1.3, kde vidíme tzv. výbuchovou charakteristiku 

metanu ve směsi se vzduchem. Můţeme zde pozorovat, ţe pokud dochází ke změně 

koncentrace směrem k niţším či naopak vyšším hodnotám, výbuchový tlak i rychlost jeho 

narůstání se sniţuje aţ k nulovým hodnotám, které náleţí do tzv. mezí výbušnosti. Mimo 

tento rozsah k výbuchu nedochází. [11, 17] Mezím výbušnosti se dále věnuje následující stať. 
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Obrázek 1.3: Výbuchová charakteristika metanu ve směsi se vzduchem [11]  
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2 Meze výbušnosti – rozsah výbušnosti 

Směsi hořlavých látek schopných výbuchu, kterými mohou být plyny, páry, mlhy či 

prachy, s oxidačním činidlem, mohou reagovat výbušně pouze v rámci určitého 

koncentračního rozmezí. Hranice tohoto rozmezí tvoří tzv. dolní a horní mez výbušnosti. 

Meze výbušnosti se udávají v objemových procentech pro plyny či páry hořlavých kapalin, 

pro hořlavé kapaliny pak také v       . [25, 11] 

Dolní koncentrační mez výbušnosti (označována DMV nebo z angličtiny LEL – lower 

explosion limit) je nejniţší koncentrace hořlavé látky vyjádřená v objemových % nebo  

v       ve směsi s oxidačním prostředkem, která je schopná při dodání určitého mnoţství 

energie výbušné reakce. Horní koncentrační mez výbušnosti (HMV nebo UEL) je pak moţno 

definovat jako nejvyšší koncentraci hořlavé látky vyjádřenou v objemových % nebo v       

ve směsi se vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním prostředkem, která je ještě schopna 

výbuchu. Z toho lze usoudit, ţe dolní mez výbušnosti představuje nedostatek hořlavé látky ve 

směsi s oxidačním prostředkem a horní mez výbušnosti naproti tomu představuje nadbytek 

hořlavé látky a nedostatek oxidačního prostředku v dané směsi. Na základě těchto tvrzení lze 

také vyvodit, ţe horní mez silně závisí na podílu kyslíku ve vzduchu. [6, 11, 25]  V tabulce 

2.1 je uvedena ukázka hodnot mezí výbušnosti některých v průmyslu často uţívaných 

hořlavých plynů ve směsi se vzduchem podle [15]. 

Tabulka 2.1:  Horní (LEL) a dolní (UEL) mez výbušnosti pro směsi plynů se vzduchem – platné při 20°C  

a tlaku           Pa [15] 

Plyn Chemický vzorec 
Koncentrace plynu 

LEL (%) UEL (%) 

Acetylén      1,5 (2,3   10    

Benzen      1,2 8,0 

Disulfid uhlíku     0,6 (1,0   60 

Ethan      3,0 (3,2   12,5 (15,5   

Ethylén      2,7 28,5 (34   

Vodík    4,0 75,6 (77,0   

Methan     4,4 (5,0)* 15,0 (16,5   

Propan      1,7 (2,1)* 9,5 (10,9   

* Termodynamická nestabilita 

** Rozdílné hodnoty v literatuře 

Meze výbušnosti se řadí k tzv. technicko-bezpečnostním parametrům, které se stanovují 

experimentálně. Jedná se o údaje důleţité pro stanovování bezpečnostních opatření k ochraně 
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zdraví, ţivota osob a majetku. Na rozdíl od fyzikálně-chemických vlastností látek, které jsou 

konstantami, jsou jejich hodnoty závislé na mnoha faktorech, kterými se bude zabývat další 

část práce, proto se jejich hodnoty v literatuře často liší. Dolní mez je všeobecně přesněji 

stanovitelná, jelikoţ je méně závislá na fyzikálních a jiných podmínkách, jakými jsou 

zejména: teplota, tlak či způsob iniciace. [3]  

V podmínkách České republiky se meze výbušnost plynů, par a jejich směsí se vzduchem 

stanovují dle metody uvedené v převzaté evropské technické normě [8]. V této normě jsou 

definovány dvě zkušební metody, metoda T, při které se jako iniciačního zdroje vyuţívá série 

indukčních jisker, a metoda B, kde se navíc vyuţívá tavení drátu elektrickou energií. 

2.1 Vlivy na meze výbušnosti 

V reálném prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno počítat s moţnými někdy i poměrně 

výraznými odchylkami od laboratorně stanovených hodnot, jelikoţ jsou stanovovány 

v ideálních podmínkách a závisí na pouţité metodě a druhu zařízení. Stejně tak je však 

vhodné mít tyto faktory na paměti i při jejich samotném stanovování, které je předmětem této 

teze. Získané hodnoty se vlivem těchto činitelů rovněţ mohou lišit od těch jiţ naměřených, 

uvedených v odborné literatuře.  

Pro plyny a páry jsou z hlediska moţného vlivu na hodnoty mezí výbušnosti důleţité 

zejména tyto faktory: teplota, tlak, velikost a druh iniciační energie, a také rozměry a druh 

zkušebního zařízení. Některé uvedené faktory jsou uvedeny v následujících částech. [17] 

2.1.1 Tlak 

Dle [17, 25] zvyšující se počáteční tlak rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemţ se dolní 

mez zmenšuje pouze nepatrně. Při nízkých tlacích (několik milibar) se rozsah výbušnosti zúţí 

natolik, ţe obě meze splynou. Další sníţení tlaku pak rozsah výbušnosti zcela uzavírá a po 

iniciaci při dané velikosti energie tak vůbec nedochází k výbuchu. Lze tedy konstatovat, ţe 

sníţením tlaku můţe být dosaţeno prevence moţnosti vzniku výbuchu. Autor [17] však dále 

uvádí, ţe je za takových podmínek k dispozici ne příliš mnoho pokusných výsledků a navíc 

jsou tyto výsledky výrazně závislé na zkušebním postupu (zejména velikosti iniciační energie 

a rozměrech zkušebního zařízení). Proto obvykle není moţno tyto údaje uţít při stanovování 

preventivních opatření z hlediska bezpečnosti. 
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2.1.2 Teplota 

Zvýšená teplota rovněţ rozšiřuje rozsah výbušnosti. Na grafu na obrázku 2.1 je moţno 

tento jev pozorovat u směsi metanu se vzduchem. [11, 17]   

 

Obrázek 2.1: Teplotní závislost mezí výbušnosti [17]  

Podle [17] je relativní změna hodnoty obou mezí pro většinu hořlavých plynů podobná 

a je proto moţno v tomto případě aplikovat aproximaci a lineární korelaci. Pro výpočet mezí 

na základě teploty uvádí empirický vztah: 

                           ,       (2.1) 

kde: 

       koncentrace hořlavého plynu ve směsi při hodnotě meze výbušnosti (molární, 

objemová či hmotnostní) při teplotě T, 

        ekvivalentní mnoţství plynu při referenční teplotě    (např. okolní teplota), 

K  veličina nabývající hodnot od 0,0007 do 0,0013    , lze ji najít v literatuře. 

 Znaménko plus ve vztahu (2.1) platí pro horní mez výbušnosti, znaménko minus pro 

dolní. 

Autor [17] uvádí rovněţ vztah pro výpočet mezí výbušnosti při současném působení 

tlaku i teploty: 

                    
          

          
  

       

      
 ,      (2.2) 
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kde: 

       ,           podíl plynu ve směsi při teplotě a tlaku T, p a referenčních 

hodnotách       

       ,             analogicky dle vztahu (1.2) 

2.1.3 Velikost iniciační energie 

Rozsah výbušnosti se zvětšuje, zvyšuje-li se iniciační energie. Tento jev je výraznější  

u horní meze výbušnosti, která se s rostoucí iniciační energií posouvá k vyšším hodnotám 

rychleji neţ mez dolní. [11] Na obrázku 2.2 je moţno pozorovat jakým způsobem ovlivňuje 

velkost iniciační energie rozsah výbušnosti u metanu a vodíku podle autora [25]. V minimu 

obou křivek se nachází hodnota tzv. minimální iniciační energie, tedy nejmenší moţné 

energie, která je schopná zapálit nejsnadněji iniciovatelnou směs (směs při optimální 

koncentraci). 

 

Obrázek 2.2: Vliv iniciační energie na směs metanu a vodíku se vzduchem [25] 
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3 Iniciační zdroje 

Jedním ze základních předpokladů výbuchu je dostatečně vysoká energie, která hořlavou 

nebo výbušnou směs (soubor) dokáţe zapálit. Tuto energii zajišťují iniciační zdroje. 

Iniciačním zdrojem můţe být látka či předmět, které jsou po potřebnou dobu schopny dodávat 

dostatečné mnoţství daného druhu energie tak, aby došlo k iniciaci okolní výbušné směsi. 

[11] 

Dle [11] se iniciační zdroje zjednodušeně dělí na dva druhy: tepelné zdroje  

a elektrická jiskra. Mezi tepelné zdroje lze zařadit: plamen, horké plyny, horké povrchy  

a mechanické jiskry. Autor [11] dále uvádí, ţe tyto dva základní druhy iniciačních zdrojů 

mohou na láky působit rozdílným způsobem. Příkladem je vodík, u kterého dochází k iniciaci 

při velmi nízké hodnotě minimální iniciační energie (minimální hodnota energie způsobená 

elektrickou jiskrou, která je schopná iniciovat výbušnou směs) – MIE = 0,019 mJ, a naopak 

má velmi vysokou teplotu vznícení           Zkapalněné uhlovodíky pak naopak vykazují 

obrácenou tendenci.  

Hodnocení iniciačních zdrojů se provádí podle následujících technicko-bezpečnostních 

parametrů: teplota vznícení hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin, minimální teplota 

vznícení oblaku rozvířeného prachu, minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu, 

indukční perioda (přípravná doba hořlavého nebo výbušného souboru ke vznícení), minimální 

iniciační energie. [11] 

Energetický zdroj se můţe stát zdrojem iniciačním pokud: a) jeho teplota je vyšší neţ 

teplota vznícení dané hořlavé látky; b) působí delší dobu, neţ jakou udává indukční perioda 

dané hořlavé látky; c) jeho energie je vyšší neţ minimální iniciační energie. Vynásobíme-li 

naopak hodnoty technicko-bezpečnostních parametrů, které představují mezní hodnoty, 

bezpečnostním koeficientem, a iniciační zdroj má příslušnou hodnotu niţší neţ tyto výsledné 

vynásobené mezní hodnoty, můţeme konstatovat, ţe nehrozí nebezpečí iniciace. 

Bezpečnostní koeficienty jsou tabelovány a slouţí k redukci velikosti mezních hodnot 

z hlediska bezpečnosti. [11] 

Podle [11, 25] můţeme mezi iniciační zdroje zařadit: plamen, horké zplodiny hoření, 

horké povrchy, samovznícení, tepelný projev mechanické energie, elektrická zařízení, 

elektrické vyrovnávací proudy a katodovou protikorozní ochranu, statickou elektřinu, 

ultrazvuk, ionizační záření, vysokoenergetické elektromagnetické záření a blesk. 
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3.1 Elektrická energie 

Práce pouţívá pro iniciaci výbušné směsi metanu se vzduchem metody ţhavení vodičů  

12 V zdrojem napětí, jak bude uvedeno v dalších částech týkajících se samotného měření. Při 

tomto procesu dochází k zahřívání vodiče vlivem průchodu proudu elektricky vodivým 

materiálem, přičemţ vzniká tzv. Jouleovo teplo, které je důsledkem přeměny energie 

elektrické na tepelnou. Důvodem tohoto jevu je skutečnost, ţe volné elektrony, které jsou 

nosičem elektrického proudu, se v daném materiálu sráţejí s jeho atomy a předávají jím část 

své energie, čímţ se zvyšuje vnitřní energie materiálu, a tedy také jeho teplota. Vodič se tak 

stává zdrojem tepelného toku. Vztah pro mnoţství vznikajícího tepla je: 

             [J],        (3.1) 

kde: U – napětí zdroje elektrické energie 

 I – proud procházející vodičem 

 t – doba průchodu proud [14, 16] 
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4 Iniciace horkým povrchem 

Horké povrchy je nutno brát v potaz z hlediska moţnosti iniciace výbušných směsí. 

Mohou být zahřáty tepelnou energií přímo nebo přeměnou tepelné energie v materiálu 

z energie jiné (např. mechanická, elektrická). Nebezpečí iniciace horkým povrchem můţe 

hrozit např. u vytápěcích či sušících systémů, elektrických zařízení či povrchů zahřátých 

třením (třecí spojky, brzdy, loţiska apod.). [11, 17] 

Iniciace horkým povrchem začíná v místech jeho kontaktu se směsí a teplota v reakční 

zóně závisí na dvou parametrech, produkci tepla v důsledku chemické reakce a ztrátách tepla 

do okolí. Jedná se o dynamický proces, při kterém dochází k vzájemnému střetu těchto dvou 

parametrů a můţe docházet k libovolné převaze jednoho nad druhým. [13, 17] 

Schopnost daného horkého povrchu odstartovat výbušnou reakci určité výbušné směsi 

závisí na mnoha faktorech. Nejdůleţitějšími parametry ovlivňujícími tento proces je zejména 

velikost horkého povrchu a vzájemný pohyb horkého povrchu a směsi, tedy proudění směsi 

kolem horkého povrchu. Mezi další důleţité faktory patří také druh materiálu horkého 

povrchu, jeho velikost a tvar. Nelze opomenout ani důleţitost času, po který horký povrch 

představující dané mnoţství energie na výbušnou směs působí. S potřebnou dobou působení 

souvisí tzv. indukční doba, tedy přípravná doba směsi, po které teprve následuje reakce 

hoření. Existence indukční doby můţe být vysvětlena na základě teorie řetězových reakcí 

(popsaná v části 1.2.1). Je-li výbušná směs hořlavé látky se vzduchem zahřáta, počet aktivních 

částic vzrůstá a tím roste rychlost chemické reakce. Bezprostředně po iniciaci je však 

koncentrace aktivních částic nízká a roste aţ postupem času lavinovým způsobem. Velikost 

indukční doby dané směsi klesá s její rostoucí teplotou, dále s rostoucí teplotou horkého 

povrchu a s rostoucí velikostí horkého povrchu. K iniciaci výbušné směsi nedochází, má-li 

horký povrch příliš nízkou teplotu a působí na směs po dobu kratší neţ je její doba indukční. 

[13, 15, 17]  

S problematikou iniciace horkým povrchem souvisí pojem teplota vznícení, coţ je 

nejniţší teplota horkého povrchu, která je schopna zapálit hořlavou či výbušnou směs. 

4.1 Studené plameny 

Při iniciací horkými povrchy se setkáváme také s problematikou tzv. studených plamenů. 

Tento jev byl zjištěn experimentálně. Autor [17] uvádí, ţe u směsí s přebytkem hořlavé látky, 

a to dokonce i nad horní mezí výbušnosti, můţeme pozorovat vývoj plamenů i při niţších 
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teplotách horkého povrchu. Tyto studené plameny mají obvykle tak nízkou svítivost, ţe jsou 

často pozorovatelné pouze v přítmí. Jedná se o produkty jakési předběţné reakce vedoucí 

pouze k částečné oxidaci, a to zejména vyšších molekul. To je také důvodem, proč studené 

plameny nejsou pozorovány např. u vodíku či metanu.  Studené plameny se obvykle objevují 

pouze v okolí horkého povrchu a neprostupují celou výbušnou směsí jako při iniciaci za 

vyšších teplot horkého povrchu, za krátkou dobu pak obvykle uhasínají. Na obrázku 4.1 lze 

pozorovat schematický graf závislosti teploty horkého povrchu na koncentraci směsi, kde 

vidíme oblast, ve kterých se objevují studené plameny, v porovnání  

s „klasickou“ iniciací při vyšších teplotách povrchu. Tento jev byl zjištěn u mnoha 

organických látek s delším řetězcem. [17] 

 

Obrázek 4.1: Oblasti jevu studených plamenů a iniciace za vyšších teplot horkého povrchu [17] 

Studené plameny se objevují jiţ při nízkých teplotách horkého povrchu (kolem teploty 

250 či 300°C) a vysokých koncentracích hořlavé látky, zatímco běţný výbuch, obdrţený při 

vyšších teplotách povrchu se zahořením v celé směsi se objevuje aţ od teplot kolem 450°C. 

Tento fakt je důleţitý zejména pro nehomogenní směsi, kde výskyt studených plamenů můţe 

způsobit iniciaci jiných části směsi vlivem následné produkce tepla a aktivních částic. 

Nebezpečí jevu studených plamenů je vysoké zejména v uzavřených prostorech, kde 

nedochází k proudění, jelikoţ právě proudění tento jev silně ovlivňuje. [17] 
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4.2 Faktory ovlivňující proces iniciace horký povrchem 

4.2.1 Rozměry a tvar horkého povrchu, způsob proudění dané směsi 

Tvary horkého povrchu můţeme rozdělit do 3 základních forem: povrchy ploché, 

konvexní a konkávní.  Povrchy konvexní se vyznačují tím, ţe jsou obklopeny výbušnou 

směsí, v površích konkávních je směs v podstatě zčásti uzavřena. Konkávní povrchy obvykle 

vykazují niţší hodnoty teploty vznícení neţ konvexní či ploché. [17] 

Z experimentálních dat vyplynulo, ţe při iniciaci horkým povrchem hraje velkou roli 

zejména velikost horkého povrchu a proudění směsi. Autoři [13] uvádějí, ţe vzájemný pohyb 

směsi a horkého povrchu je společně se samotnou velikostí horkého povrchu nejdůleţitějším 

parametrem ovlivňujícím hodnotu teploty vznícení. Proudění kolem horkého povrchu či 

uvnitř nádoby totiţ způsobuje vzrůst tepelných ztrát v reakční zóně, v místech kontaktu směsi 

s horkým povrhem. Další vliv proudění směsi spočívá ve zkrácení doby styku jednotlivých 

částí směsi s horkým povrchem. Obecně se dá říci, ţe pokud se zvyšuje rychlost proudění 

směsi a tato směs proudí kolem hladkého povrchu bez jakýchkoliv překáţek, je třeba vyšší 

energie pro zapálení této směsi a teplota vznícení tak stoupá. Na obrázku 4.2 je v grafu moţno 

vidět vliv velikosti horkého povrchu a okolním proudění směsi na hodnotu teploty vznícení 

kulového horkého tělesa, přebráno z publikace [13]. 

 

Obrázek 4.2: Iniciace výbušné směsi vsunutím kulového tělesa do zkušební nádoby [13] 
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Někteří autoři jako např. [24] odvodili na základě výsledků pokusů pro horké povrchy 

válcovitých tvarů vztah      
 

 
 , přičemţ d je průměr horkého povrchu. Tento vztah byl 

potvrzen pokusy se ţhavenými dráty a tyčemi a dále také např. s vertikálně umístěnými 

kovovými fóliemi. Pokud byly tyto fólie umístěny do směsi horizontálně, vykazovaly teploty 

vznícení aţ o 200 °C vyšší neţ ty umístěné do proudící směsi vertikálně, coţ ukazuje na 

závislost teploty vznícení nejen na velikosti, ale také na tvaru a umístění horkého povrchu při 

proudění směsi, tedy při přenosu tepla prostřednictvím konvekce. [17] 

Hodnotu teploty vznícení ovlivňuje také velikost nádoby, ve které je směs iniciována, 

přičemţ s rostoucí velikostí této nádoby teplota vznícení klesá. Důvodem je to, ţe vzhledem 

k většímu objemu směsi klesá mnoţství tepla odvedeného z reakční zóny stěnami nádoby  

a stoupá tak podíl tepla vznikajícího exotermickou reakcí v daném prostoru. [17] 

4.2.2 Druh hořlavé látky a sloţení výbušné směsi 

Dle [17] dlouhodobé zkoumání teploty vznícení homologických řad různých látek 

umoţnilo stanovení základních principů pro odhad teploty vznícení látek na základě struktury 

jejich molekul. Jsou-li známy hodnoty teploty vznícení u sousedících látek homologických 

řad, lze pro danou látku provést interpolaci pomocí těchto hodnot. Pokud bychom však 

srovnávali teploty vznícení u isomerů, experimenty ukazují, ţe vlivem rozdílné chemické 

struktury (např. pozice funkční skupiny), můţou být hodnoty značně odlišné. 

Obecně se dá říci, ţe teplota vznícení většiny organických hořlavých látek výrazně klesá 

se zvyšující se molekulovou hmotností. Mezi tyto látky můţeme zařadit např.  alkany, 2-

ketony apod. Příčinou je přítomnost narůstání počtu potenciálních míst, kde mohou probíhat 

chemické reakce, coţ je dáno strukturou molekul. U alifatických sloučenin totiţ s rostoucí 

velikostí molekul roste počet vodíkových atomů navázaných na sekundárním uhlíku a tím 

dochází ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku oxidačních reakcí na těchto místech. Na 

sekundárních uhlících totiţ dochází ke snadnějšímu štěpení vazby a reakce zde proto probíhá 

snadněji. [17, 27] Teploty vznícení se u alifatických sloučenin pohybují kolem 200-600°C 

podle počtu uhlíkových atomů a obvykle lze pozorovat strmý pokles teploty vznícení od 

určité molekulové hmotnosti. Na obrázku 4.3 lze tento trend pozorovat na naměřených 

hodnotách. 
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Obrázek 4.3: závislost velikosti teploty vznícení na délce řetězce pro některé homologické řady látek [17] 

Naproti tomu sloučeniny s vysokou reaktivitou, jako např. ethery či aldehydy, vykazují 

pouze slabý pokles teplot vznícení se zvyšující se molekulovou hmotností. Zaměřili-li 

bychom se pak na polohu funkční skupiny, pro nerozvětvené acyklické sloučeniny vykazují 

nejniţší teploty vznícení isomery s funkční skupinou na konci. [17] 

4.2.3 Materiál horkého povrchu 

Dle autora [17] má druh materiálu vliv na teplotu vznícení, a to jak z hlediska 

fyzikálního tak chemického. Při iniciaci horkým povrchem dochází k exotermické reakci 

v okolí horkého povrchu, přičemţ teplota uvnitř reakční zóny závisí na vzájemném podílu 

mnoţství tepla vyprodukovaného exotermickou reakcí a ztrát tepla, tedy jeho odvodu do 

horkého povrchu a okolního prostředí. Z fyzikálního hlediska můţe druh materiálu ovlivňovat 

velikost těchto tepelných ztrát v reakční zóně. Chemický vliv pak spočívá v působení na 

reakci plynných látek v okolí daného horkého povrchu, čímţ můţe docházet k redukci 

vyprodukovaného mnoţství tepla. 

Autor [17] uvádí, ţe na základě experimentů s různými materiály horkých povrchů, lze 

konstatovat, ţe nejniţší hodnoty teploty vznícení pro dané látky vykazují, aţ na některé 

výjimky (např. chloroform či ethanol), skleněné povrchy, konkrétně zejména boritosilikátové 

sklo. Sklo se z tohoto důvodu doporučuje pouţívat pro standardizované stanovování teploty 

vznícení hořlavých látek. Je však nutno dodat, ţe rozdíly v teplotách vznícení pro sklo a běţně 
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uţívané materiály jsou velmi malé (rozdíl cca 10°C pro sklo a kovy). Běţně pouţívané druhy 

kovů pak obvykle nevykazují výrazné rozdíly v teplotách vznícení pro dané látky. 

Tepelné ztráty v reakční zóně, při kterých dochází k odvodu tepla směrem do povrchu 

a skrze něj do okolí, závisí na hodnotách tepelné vodivosti a tepelné kapacity materiálu 

příslušného horkého povrchu. V izolované nádobě pochopitelně obdrţíme niţší hodnoty 

teploty vznícení díky niţšímu odvodu tepla vnikajícího v důsledku exotermické reakce. [17] 

4.2.4 Tlak 

Proces iniciace horkými povrchy je ovlivněn také tlakem výbušné směsi. S klesajícím 

tlakem klesá také hodnota teploty vznícení. Tento fakt lze vyvodit na základě teorie tepelného 

výbuchu. Pracujeme-li v podmínkách zvýšeného tlaku a jsou-li tabelované hodnoty teplot 

vznícení získány při atmosférickém tlaku, je proto nutno s poklesem teploty vznícení, a tím se 

zvýšeným nebezpečím iniciace výbušných směsí horkým povrchem, počítat. Za vysokého 

tlaku mohou teploty vznícení výrazně klesat (aţ na hodnotu kolem 200°C). [17] 

4.2.5 Pouţité zkušební zařízení a metoda  

Podle [13] závisí teplota vznícení velmi silně na pouţité metodě při jejím stanovování. 

Metody stanovování teploty vznícení můţeme rozdělit do několika skupin: 1. vhánění směsi 

do zahřáté roury o známé teplotě vnitřních stěn; 2. směs je napuštěna do nádoby o určité 

teplotě vnitřních stěn; 3. směs je stlačena adiabaticky a teplota vznícení se stanovuje 

z hodnoty nejniţšího stupně komprese, při kterém došlo k iniciaci; 4. hořlavá látka a vzduch 

jsou předehřáty na poţadovanou teplotu a následně smíchány; 5. směs je vpravena do nádoby, 

kde se nachází vzduch předehřátý na poţadovanou teplotu;  6. zahřáté těleso o určité velikosti 

povrchu je vhozeno či vsunuto do nádoby s chladnou směsí. 

 Autor [13] uvádí, ţe experimenty porovnávající tyto metody se směsí hexanu se 

vzduchem o koncentraci 7 objemových procent ukázaly, ţe např. metodou 3 Byla získána 

teplota vznícení o hodnotě 300°C, zatímco metodou 4 Bylo dosaţeno hodnoty 630 °C. Na 

obrázku 4.4 jsou pak vidět porovnání získaných teplot vznícení pro směs propanu se 

vzduchem za pouţití různých zkušebních metod. Jak je vidět, metoda, jakou je proces iniciace 

výbušné směsi realizován, silně ovlivňuje výslednou hodnotu teploty vznícení, přičemţ se na 

tomto trendu podílejí parametry uvedené v předešlých částech. 
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Obrázek 4.4: Hodnoty teplot vznícení směsi propanu se vzduchem za atmosférických podmínek [13] 
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5 Zkušební zařízení VK-100 

Experimentální měření týkající se vlivu horkého povrchu na rozsah výbušnosti směsi 

metanu se vzduchem byly prováděny na zařízení VK-100. K pochopení funkce a principu 

činnosti tohoto zařízení, je dle [4] v následujících částech shrnuta jeho charakteristika. 

5.1 Popis zařízení 

Zařízení VK-100 se skládá z několika částí. Jedná se o vlastní výbuchovou komoru; řídící 

a spínací systémy, které jsou zabudovány do podstavy tohoto zařízení; pneumatický systém  

a dálkové PLC ovládání. Schematický nákres tohoto zařízení je moţno shlédnout na Obrázku 

5.1. V příloze č. 1 je pak moţno nalézt fotografii zařízení pořízenou v laboratoři. 

Výbuchová komora  

Samotná výbuchová komora má tvar válce a je vyrobena z nerezové oceli o tloušťce  

2 mm. Objem činí 0,1   . Na dně komory jsou instalovány 4 miskové rozviřovače prachu, do 

kterých je přiváděn tlakový vzduch. Pro hořlavé kapaliny je v tomto prostoru umístěna 

vyhřívaná plotýnka, jejíţ činnost je moţno regulovat elektricky. Zhruba v polovině výšky 

tohoto válce se nacházejí odnímatelné vysokonapěťové elektrody, které slouţí pro vytvoření 

kapacitní a induktivní jiskry, a nízkonapěťové elektrody slouţící pro iniciaci chemickou. Po 

stranách komory jsou vyřezány otvory opatřené bezpečnostním tvrzeným sklem, které 

zajišťují vizuální kontrolu prostoru. V horní části komory se nachází míchadlo, jehoţ účelem 

je zajištění homogenizace dané směsi.  

Sledování teploty uvnitř prostoru válce zajišťují dvě teplotní čidla umístěná v prostoru 

válce a pro měření teploty hořlavých kapalin je v komoře nainstalováno ponorné čidlo. Na 

povrchu pláště je pak ještě navíc nainstalován termočlánek. Na horním obvodu válce je 

umístěna příruba s pákovými uzávěry zajišťujícími snadné uzavření komory. Vyuţít je také 

moţno některého z 6 vyvrtaných otvorů v plášti komory, ve kterých jsou umístěny 

elektromagnetické ventily pro různé účely podle potřeb měření. 

Podstava  

Podstava komory je pojízdná. Je zde zabudována tlaková lahev a pneumatické rozvody 

vzduchu. Schematické zobrazení těchto rozvodů je moţno shlédnout na obrázku 5.1. 

V podstavci se dále nachází veškerá elektronika.  
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Dákové ovládání 

Veškeré příkazy pro ovládání funkcí VK-100 zadáváme pomocí dálkového ovládání. 

Jedná se o samostatný panel s dotykovým displejem, tlačítkem nouzového vypnutí komory  

a spínačem pro blokování iniciace opatřeným drobným klíčem. 

 

Obrázek 5.1: Schematický popis VK-100 [4] 

Legenda k obrázku 5.1 

B1 - teplotní čidlo (vzduch) B2 -  teplotní čidlo (kapalina) 

B3 -  teplotní čidlo (povrch pláště) B4 -  teplotní čidlo (vzduch) 

B5 -  termočlánek plotýnky B6 -  tlakové čidlo  

G - kyslíkové čidlo Y1 - elektrický ventil - rozviřovací  

Y2 - elektrický ventil - napouštění tlakového vzduchu Y3 - elektrický ventil – regulace tlaku 

Y4 - elektrický ventil – kyslíkový obchvat (výstup) Y5 - elektrický ventil – napouštění hořlavého plynu  

Y6 - elektrický ventil – napouštění inertního plynu Y7 - elektrický ventil – úplná inertizace  

Y8 - elektrický ventil – kyslíkový obchvat (vstup) Y9 - elektrický ventil – odvod směsi  

M - motorek míchadla Z1 - zpětný ventil – přívod vzduchu  

Z2 - zpětný ventil – kyslíkový obchvat R1 - mechanický ventil redukce tlaku  

R2 - R5 - mechanicky ovládané ventily výběru 

rozviřovacích trysek 
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5.2 Princip činností 

Zařízení VK-100 je univerzální výbuchovou komorou slouţící pro určení mezí 

výbušnosti plynů, kapalin, prachů a hybridních směsí. Umoţňuje také případnou inertizaci 

výbušné směsi plynnými či prachovými inertními látkami. Iniciaci je moţno provádět 

kapacitní jiskrou, induktivní jiskrou či chemickou iniciací. 

5.3 Iniciace výbušné směsi na VK-100 

5.3.1 Plyny a páry hořlavých kapalin 

 Měření rozsahu výbušnosti par hořlavých kapalin a plynů se provádí pomocí 

vysokonapěťové kapacitní jiskry, která zajišťuje energii o maximální hodnotě 150 J. Velikost 

této energie je moţno ovlivnit změnou napětí na kondenzátorech. Energie je přiváděna na 

vysokonapěťové elektrody, které jsou umístěny přibliţně v polovině výšky komory. Iniciaci 

pomocí kapacitní jiskry je moţno nahradit jiskrou induktivní vyvolanou zdrojem příslušného 

charakteru.  

U par hořlavých kapalin a plynů je rovněţ moţné pouţít pouze nízkoenergetický 

iniciační zdroj - rozţhavením vodivého drátu. Odporový drát se při iniciace plynů a par 

osvědčuje jako dostačující. Velikost jeho energie však není přesně známa a proto je pokus o 

její stanovení součástí této práce. 

5.3.2 Hořlavé prachy 

Pro měření dolní meze výbušnosti prachu se pouţívá nitrocelulóza o hmotnosti 1 g  

(s nepřesností zhruba 0,05 g). Nitrocelulóza je zabalena v tenkém papírku (jako papírek se 

obvykle uţívá kruhová výseč spořiče tabáku). Nitrocelulózou zabalenou do kuličky je 

provlečen poniklovaný odporový drátek ze ţeleza, který je připevněn mezi nízkonapěťové 

elektrody. Takto sestavený iniciační zdroj se zapaluje elektrickým impulsem, kdy dochází 

k rozţhavení drátu a zapálení nitrocelulózy. Jedna nitrocelulózová kulička má energii cca  

4,5 kJ.  Přestoţe standardní energie předepsaná pro prachy činí 10 kJ [11], uţívá se  

u zařízení VK-100 iniciační zdroj o menší energii, jelikoţ je zde tato energie v podstatě 

zbytečně vysoká.  
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5.4 Měření rozsahu výbušnosti hořlavých plynů 

Jak jiţ bylo uvedeno, VK-100 umoţňuje měření výbušnosti různých druhů hořlavých 

látek, zde je pro potřeby práce rozveden pouze postup měření pro hořlavé plyny.  

 Komora se uzavře papírovou membránou, která se umístí do příruby s pákovými 

závěry. Prostor výbuchové komory je poté zaplněn určitou koncentrací hořlavého plynu. 

Koncentrace se měří pomocí explozimetru umístěného externě do kyslíkového obchvatu. 

Míchadlem je pak zajištěna homogenizace celé směsi hořlavého plynu se vzduchem. 

Poţadovanou koncentraci je následně moţno zapálit jedním ze způsobů iniciace – induktivní 

a kapacitní jiskra, nebo chemická iniciace. 

 Skrze vyříznuté otvory s bezpečnostními skly se sleduje, zda došlo k zahoření směsi či 

nikoliv, a také velikost plamene. Teplotní čidla zaznamenávají teplotou v prostoru, jejíţ nárůst 

lze takto sledovat s pomocí připojeného počítače. Výstup hodnot teploty v závislosti na čase 

lze zobrazit graficky nebo získat jejich výpis. 

 Cílem měření je nalezení horní a dolní koncentrační meze výbušnosti, čili se zjišťují 

dvě nejbliţší koncentrace, jedna, při které dochází k výbuchu, a druhá, při které k iniciaci 

výbušné směsi nedojde. Je-li nalezena mez, zkouška se třikrát opakuje a konečná stanovená 

mez je pak určena aritmetickým průměrem těchto tří naměřených koncentrací. 
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6 Experimentální zjišťování vlivu velikosti horkého povrchu na 

proces iniciace směsi metanu se vzduchem 

Teze se zabývá otázkou vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace směsi metanu 

se vzduchem. Měření probíhalo ve třech různých etapách. Nejprve bylo nutno zjistit, zda 

změna diskutovaného parametru vůbec ovlivňuje rozsah výbušnosti, čili zda vůbec způsobuje 

jeho rozšíření či zúţení. Další část měření se pak zaobírala otázkou velikosti energie 

jednotlivých velikosti povrchů a jejím vlivu na iniciaci metanu v jednotlivých částech 

výbušného rozmezí. Z pohledu stanovování energie bylo důleţité získat také teploty vzorků 

při iniciaci, jelikoţ ty umoţňují získat přehled o energetickém stavu vodiče a případně odečíst 

teploty vznícení směsi o dané koncentraci. Vzhledem k tomu, ţe teplotu vodičů nebylo moţno 

změřit přímo při pokusech ve VK-100, bylo nutno mimo měření výbušnosti stanovit 

experimentálně také teplotu jednotlivých vzorků v okamţiku iniciace. Experimenty byly 

prováděny na směsi metanu se vzduchem. Následuje charakteristika zkušebního plynu. 

6.1 Metan 

Metan je bezbarvý plyn, bez zápachu, hořlavý. Některé jeho základní vlastnosti jsou 

shrnuty v tabulce 6.1 níţe. V přírodě se vykytuje např.: volně v atmosféře, zejména jako 

produkt rozkladu látek biogenního původu; jako hlavní sloţka v zemním plynu; v ropě, kde se 

nachází rozpuštěn; a v dolech, kde se vyskytuje v uhelné hmotě a okolních horninách (ve 

volné či vázané formě). Je téměř o polovinu lehčí neţ vzduch, má tedy stoupavou tendenci, 

coţ je příčinou jeho postupu propustným horninovým prostředím směrem nahoru k zemskému 

povrchu. Je nebezpečný zejména pro svou výbušnost. Nebezpečí při jeho úniku je také 

spojeno se sniţováním obsahu kyslíku v uzavřených prostorech. [22] 

Tabulka 6.1: Vlastnosti metanu [1] 

Molekulová hmotnost 

[g/mol] 

Hustota plynu (1,013 

barů a 15 °C) 

[kg/  ] 

Teplota vznícení 

[°C] 

Rozsah výbušnosti 

[obj. %] 

16,043 0,68 595 
5,0 – 15,0 

(4,4 - 15%) 

6.2 Metodika měření 

Měření probíhalo při pokojové teplotě a počátečním atmosférickém tlaku na zařízení 

VK-100 pospaném výše. Pro iniciaci horkým povrchem byly vybrány 3 vzorky vodičů  

o různých rozměrech. Velikost jejich povrchu byla měněna úpravou délky. Tyto vzorky 
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vodičů z různých materiálů byly ţhaveny pomocí externě připojeného zdroje napětí. Jednalo 

se o zdroj napětí značky Manson, typu SPS9602, který má regulovatelný stejnosměrný 

výstup, přičemţ umoţňuje výstup napětí v rozmezí 1-30 V při maximální hodnotě proudu  

30 A. bliţší popis přístroje je moţno nalézt v příloze č. 1. Tento zdroj byl do VK-100 připojen 

pomocí 2 měděných přívodních kabelů, které byly připojeny k elektrodám z nerez oceli. 

Elektrody byly zasunuty do otvorů určených k těmto účelům, které se nacházejí asi v polovině 

výšky zkušebního zařízení. VK-100 má sice vlastní vestavěný nízkonapěťový zdroj, jak bylo 

zmíněno výše, ten však neumoţňuje regulovat výstupní napětí a také ani čas, po který ke 

ţhavení drátu dochází. Je totiţ koncipován pouze na přetavování pouţívaných drátů, přičemţ 

pracuje pouze na maximální hodnotu napětí po dobu asi 1-2 sekund. To bylo důvodem pouţití 

externího zdroje, jelikoţ kromě určení vlivu samotné velikosti horkého povrchu na rozsah 

výbušnosti směsi metanu se vzduchem, se práce zabývá také otázkou, jaký vliv má při tomto 

procesu velikost energie. Metodika je podrobněji rozebrána u jednotlivých částí měření dále. 

6.3 Vybrané vzorky iniciačních zdrojů 

K iniciaci metanu byly vybrány 3 rozdílné vzorky: ocelový drát o průměru 0,32 mm, 

měděný elektrotechnický drát z cívky o průměru 0,40 mm a 1,15 mm, a odporový pásek 

z topné spirály elektrické pece o tloušťce 0,26 mm a šířce 3 mm. Ocelový nerezový drát 

pocházel z brzdového lanka kola, přičemţ toto lanko tvořil svazek jemných drátů o průměru 

0, 32 mm, který tak musel být rozmotán. Vzorky byly vybrány zejména v závislosti na 

dostupnosti. Uvedený zdroj napětí nebyl schopen rozţhavit dráty silnější neţ cca 1,5 mm na 

dostatečně vysokou teplotu a k iniciaci tak většinou vůbec nedocházelo. Je nutno uvést, ţe 

přesné chemické sloţení pouţitých vzorků nebylo známo, pro účely práce to nicméně nebylo 

nutné, jelikoţ bylo moţno přímo na pouţitém zdroji kdykoliv odečíst aktuálně naměřenou 

hodnotu napětí a proudu procházejícího vodičem, případně podle Ohmova zákona určit také 

odpor vzorku, který závisí na teplotě, a to i dodatečně po uskutečněném výbuchu.  Teplota 

vzorku při daném výkonu zdroje, stejně jako přibliţná teplota tavení, pak byla změřena 

pyrometricky. Ţádné další veličiny nebyly k určení energie iniciačního zdroje potřebné. Dále 

jsou uvedeny některé předpokládané vlastnosti pouţitých vzorků. 
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Měděný elektrotechnický drát 

Měděný elektrotechnický drát obsahuje asi 99,9 % mědi, 0,01 % tvoří příměsi (stříbro, 

zlato, selen). [10] Z hlediska práce je důleţitá zejména hodnota teploty tání mědi - 1083 °C 

[26].  

Ocelový drát  

Sloţení není přesně známo. Majoritním prvkem v této slitině je ţelezo, které v čisté 

formě dosahuje nejvyšší teploty tání - 1539 °C. S rostoucím obsahem uhlíku v oceli tato 

hodnota klesá. [29] Teplota tavení byla u ocelového drátu změřena pyrometricky, jak bude 

uvedeno dále.  

Odporový pásek 

Odporový pásek byl pravděpodobně z materiálu Kanthal, coţ je slitina ţeleza (kolem  

72 %), chromu (cca 20 %), hliníku (cca 5 – 8 %) a stopového mnoţství kobaltu. Teplota tání 

podle typu cca 1400 - 1500 °C. [18] 

6.4 Zjišťování vlivu velikosti horkého povrchu iniciačního zdroje na 

rozsah výbušnosti metanu 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, prvním krokem v rámci experimentů s velikostí horkého 

povrchu bylo zkoumání, zda změna tohoto parametru vůbec způsobuje posun rozsahu 

výbušnosti. Měření probíhalo tak, ţe byl k zařízení připojen externě explozimetr Ex-Ox-Meter 

II, jehoţ parametry a ukázkovou fotografii lze najít v příloze č. 2. Tento přístroj zajišťoval 

měření koncentrace metanu v komoře. Je charakteristický tím, ţe do hodnoty koncentrace 

metanu v daném prostoru odpovídající 5,5 objemových procent udává tuto hodnotu 

s přesností na 2 desetinná místa v rámci měřícího rozsahu Ex 1. Od 5,5 obj. % pak přístroj 

přepíná na druhý měřící rozsah (Ex 2) a při tomto ukazuje pouze hodnoty celých procent. 

Z tohoto důvodu se zde při stanovování mezí výbušnosti v závislosti na velikosti horkého 

povrchu pouţívá u horní meze celých čísel, případné hodnoty za desetinnou čárkou jsou 

důsledkem aritmetického průměrování. Přístroj nebyl umístěn do kyslíkového obchvatu, aby 

nedocházelo k případným zkreslením hodnot koncentrací dvojím nasáváním směsi, nýbrţ byl 

pomocí hadičky zaveden přímo do jednoho z víceúčelových ventilů v plášti komory. Před 

kaţdým měřením však musel být odstraněn a otvor ucpán, aby nedošlo k poškození jeho čidla 

výbuchovým tlakem. 
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K výbuchové komoře byl dále připojen zmiňovaný regulovatelný 12 V externí zdroj 

stejnosměrného napětí a mezi vyvedené elektrody z nerez oceli umístěn daný vzorek. Komora 

pak byla přikryta papírovou membránou a uzavřena víkem s pákovými ventily. Příslušným 

ventilem pomocí ovládacího panelu docházelo k plnění komory metanem. Postupným 

zvyšováním napětí na zdroji docházelo k růstu proudu v daném vzorku, elektrická energie se 

v něm měnila na tepelnou a tím docházelo k zahřívání vodiče, aţ ţhavení na vysoké teploty, 

coţ se projevovalo jeho vyzařováním ve viditelné oblasti světla, konkrétně červené aţ 

oranţovoţluté barvě. Tepelným působením vodiče na směs tak docházelo k iniciaci výbušné 

směsi. Ţhavený vzorek ocelového drátu a jeho barvu při niţším napětí můţeme vidět na 

následujících obrázcích 6.1 a 6.2, kde je mezi elektrodami umístěn ocelový drát, a to při 

denním světle a zatemnění místnosti. 

  
Obrázek 6.1: Ţhavení ocelového drátu mezi 

elektrodami 

Obrázek 6.2: Ţhavení ocelového drátu mezi 

elektrodami 

Po kaţdém měření s dráty musely být odstraněny zbytky vzorků čnících z elektrod, 

došlo-li k jejich přetavení, a následně byl upevněn vzorek nový. Odporový pásek 

z elektrického vinutí obvykle velmi dobře odolával vysokým teplotám a musel být měněn 

pouze zřídka, zejména díky poškození vlivem vznikajícího výbuchového tlaku. Zkouška se 

posuzovala vizuálně přes otvory z tvrzeného plexiskla, přičemţ se za výbuch povaţovalo 

protrţení membrány tlakovým projevem výbuchu a současné hoření alespoň jedné poloviny 

směsi v objemu. Kromě toho byla prováděna kontrola nárůstu teploty na prostorových 

teplotních čidlech. Ukázku výbuchu v komoře lze shlédnout na následujícím obrázku 6.3, kde 

byl iniciován metan o koncentraci 9 obj. % pomocí odporového pásku. 
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Obrázek 6.3: Ukázka výbuchu při koncentraci metanu 9 obj. % v zařízení VK-100 

 Po uskutečněném výbuchu bylo obvykle nutné zbavit komoru zbytků papírové 

membrány přeměněné pyrolýzou, které se usazovaly v jejích vnitřních prostorech, aby 

nedocházelo k případnému ovlivnění výsledků dalších měření, a to pomocí vysavače. 

Postupně byly zkoušeny různé velikosti horkého povrchu daného vzorku tak, ţe byla 

měněna délka tohoto vzorku o jinak stejných rozměrech. Pro kaţdou zvolenou velikost vzorku 

pak bylo postupně zkoušeno, zda dochází k iniciaci směsi aţ k oběma hranicím výbušnosti. 

Měření probíhalo tak, ţe se pro daný vzorek o zvolené velikosti povrchu začalo měření při 

koncentraci blízké optimální hodnotě, a to u koncentrace 9 % obj. Při zjišťování dolní meze 

výbušnosti pro danou velikost povrchu iniciačního zdroje se koncentrace po kaţdém 

pozitivním měření postupně sniţovala o 1 %, přičemţ od hodnoty koncentrace 5,5 %, od které 

docházelo k přepnutí měřícího reţimu na přesnější hodnoty, byla koncentrace sniţována  

o 0,1 %. Sniţování koncentrace bylo postupně prováděno do doby, kdy k iniciaci výbušné 

směsi jiţ nedošlo. Tento trend byl poté pro obě nejbliţší koncentrace znovu dvakrát přeměřen. 

Za dolní mez výbušnosti pak byla povaţována hodnota odpovídající aritmetickému průměru 

těchto tří po sobě naměřených hodnot. Při stanovování horní meze výbušnosti byl postup 

obdobný s tím rozdílem, ţe byla koncentrace metanu v kaţdém dalším měření o 1% 

zvyšována.  

Při prvních měřeních docházelo k tomu, ţe při zvolené nejmenší moţné velikosti horkého 

povrchu docházelo k iniciaci výbušné směsi metanu v celém rozsahu, nebyl tedy v tomto 

smyslu nalezen ţádný posun v rozsahu výbušnosti. Při vyšších velikostech povrchu, 

respektive větších délkách vzorku, potom také podle předpokladu docházelo ke stejnému 
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efektu. To bylo dáno faktem, ţe pouţité elektrody byly příliš krátké a největší vzdálenost, do 

které k sobě mohly být přiblíţeny, a tedy nejmenší vzdálenost mezi nimi, činila od šroubu ke 

šroubu 12,5 cm. Odporový pásek inicioval metan v celém rozsahu výbušnosti a ocelový drát  

o této délce vykazoval podobnou tendenci, rozdíl byl v mírném poklesu horní meze na 

hodnotu někde mezi 14 % a 15 %. To naznačovalo, ţe povrchy mají buď příliš velkou plochu 

a tím i energii, nebo neexistuje vliv velikosti horkého povrchu na rozsah výbušnosti. Z tohoto 

důvody byly nadstaveny elektrody pomocí měděných drátů o průměru 3 mm, které byly 

utaţeny mezi jejich šrouby a doplněny dutinkami z vícepólové svorkovnice. Vzhledem 

k rozměrům vzorků měly tyto měděné dráty rovněţ zanedbatelný odpor a mohly tak být pro 

nadstavení elektrod pouţity, coţ se následně potvrdilo při zapojení a srovnání hodnoty napětí 

a proudu ve vzorku před a po nadstavení elektrod. Při sniţování délek vzorků se následně 

potvrdil vliv velikosti horkého povrchu na rozsah výbušnosti měřeného plynu, jak bude 

demonstrováno na výsledcích měření. 

Vzdálenost mezi elektrodami od počátku jednoho šroubu ke konci druhému, kde byl 

vodič utaţen, byla o 5 mm větší, neţ délka plochy, kterou pak byl vzorek reálně v kontaktu se 

směsí, jelikoţ šrouby na elektrodách nejsou umístěny na jejich samém konci. Část vodiče je 

tak schována nejen pod šrouby, ale také v převisu elektrod, a vodič se tak nepodílí celou 

délkou, a tedy celou plochou, na tepelném působení na výbušnou směs. Z tohoto důvodu jsou 

všechny volené délky vzorků o 0,5 cm prodlouţeny, avšak velikost povrchu iniciačního 

zdroje je určována pouze pomocí délky kratší, podílející se na kontaktu se směsí.  

Výsledky měření jsou pro příslušné vzorky iniciačních zdrojů uvedeny v následujících 

částech v tabulkách a následně vloţeny do grafů, ve kterých jsou proloţeny regresními 

křivkami s nejvyšším koeficientem spolehlivosti. Kompletní výsledky lze poté najít v příloze 

č. 3 a 4. Dráty jsou při stanovování povrchu povaţovány za homogenní válec. Hodnoty 

koncentrací jsou po zprůměrování zaokrouhleny na 1 desetinné místo. 

Při měření je důleţité si uvědomit, ţe obdrţené hodnoty mezí výbušnosti vţdy závisí 

na zvolené metodice, pouţitém zařízení a podmínkách zkoušky. Naměřené hodnoty se tak 

mohou lišit od jiţ obdrţených jinými autory.  

6.4.1 Vliv velikosti horkého povrchu ocelového drátu na rozsah výbušnosti metanu 

(UEL, LEL) 

Měření začínalo s délkou drátu 12,5 cm v závislosti na původní vzdálenosti elektrod. 

Postupně pak byla délka a tím i velikost plochy, která byla v kontaktu se směsí, sniţována 
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k nejniţší realizovatelné. Poté následovalo zvětšení velikosti horkého povrchu za účelem 

dosaţení tabelované hodnoty horní meze výbušnosti a její následné potvrzení měřením s větší 

délkou vzorku. Výsledky měření pro ocelový drát jsou shrnuty v následujících tabulkách 6.2  

a 6.3 a grafech na obrázcích 6.4 a 6.5.  

Tabulka 6.2: Výsledky měření LEL pro ocelový drát 

Rozměry 
Povrch 

[   ] 

Dolní mez výbušnosti 

(LEL) [obj. %] 
Průměr 

[mm] 

Délka 1* 

[mm] 

Délka 2** 

[mm] 

0,32 15 10 10,2 5 

0,32 25 20 20,3 4,9 

0,32 45 40 40,4 4,7 

0,32 85 80 80,6 4,6 

0,32 125 120 120,8 4,5 

0,32 155 150 151 4,5 

0,32 205 200 201,2 4,5 

0,32 255 250 251,5 4,5 

* Skutečná délka drátu 

** Délka drátu v kontaktu se směsí 

 

 

Obrázek 6.4: Grafické znázornění vlivu velikosti horkého povrchu ocelového drátu na dolní mez 

výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem 
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Tabulka 6.3: Výsledky měření UEL pro ocelový drát 

Rozměry 
Povrch 

[   ] 

Horní mez výbušnosti 

(UEL) [obj. %] 
Průměr 

[mm] 

Délka 1* 

[mm] 

Délka 2** 

[mm] 

0,32 15 10 10,2 9 

0,32 25 20 20,3 11 

0,32 45 40 40,4 12 

0,32 85 80 80,6 13,3 

0,32 125 120 120,8 14 

0,32 155 150 151 14,7 

0,32 205 200 201,2 15 

0,32 255 250 251,5 15 

* Skutečná délka drátu 

** Délka drátu v kontaktu se směsí 

 

 

Obrázek 6.5: Grafické znázornění vlivu velikosti horkého povrchu ocelového drátu na horní mez 

výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem 

6.4.2 Diskuze výsledků měření s ocelovým drátem 

Výsledky pokusných měření se ţhaveným ocelovým drátem prokazují vliv velikosti jeho 

horkého na rozsah výbušnosti směsi metanu se vzduchem. Při nejmenší zvolené délce drátu 

mezi elektrodami, která odpovídala povrchu o velikosti 10,2    , se rozsah výbušnosti zúţil 

na 5 - 9 %. Jak je dále z výsledků patrno, dolní mez výbušnosti je rozdílnou velikostí horkého 

povrchu ovlivněna pouze nepatrně, s rozdílem asi 0,5 %, zatímco horní mez velmi silně, 

s poklesem z hodnoty 15 obj. % aţ k hodnotě blízké stechiometrické koncentraci. Je také 

moţno pozorovat, ţe od velikosti povrchu 120,8     poklesla hodnota dolní meze 

y = 0,0774e0,5243x

0

50

100

150

200

250

300

8 9 10 11 12 13 14 15 16

S *mm²+

c [obj. %]

Vliv velikosti horkého povrchu ocelového drátu na horní 

mez výbušnosti  metanu (UEL) 

UEL Expon. (UEL)



37 

 

výbušnosti na svou minimální hodnotu a dále se neměnila, na rozdíl od horní meze. Na 

obrázku 6.6, kde je tento vliv zobrazen na celém rozsahu výbušnosti, tento trend můţeme 

pozorovat. Tato nerovnováha byla experimentálně zjištěna jiţ jinými autory, kteří uvádějí, ţe 

dolní mez výbušnosti je velikostí iniciační energie ovlivněna méně neţ horní (viz kapitola 

2.1.3). Rozsah výbušnosti metanu byl stanoven na 4,5 – 15 %. 

 

Obrázek 6.6: Graf vlivu velikosti horkého povrchu ocelového drátu na rozsah výbušnosti metanu ve směsi 

se vzduchem 

 

Z výše uvedeného grafu lze také usoudit, ţe se k sobě křivky postupně přibliţují, přičemţ 

křivka horní meze výbušnosti mnohem prudčeji, a měly by se v určitém bodě rozsahu 

výbušnosti setkat, coţ by odpovídalo nejniţší velikosti povrchu schopného iniciovat 

výbušnou směs metanu se vzduchem. Ke zjištění tohoto bodu nebylo moţno zvolenou 

metodikou dojít, jelikoţ jiţ v podstatě nebylo moţno mezi elektrody s dostatečnou přesností 

upevnit drát o menší délce a sníţit tak velikost horkého povrchu působícího na výbušnou 

směs.  
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6.4.3 Vliv velikosti horkého povrchu odporového pásku na rozsah výbušnosti metanu 

(UEL, LEL) 

Výsledky zjišťování mezí výbušnosti pomocí odporového pásku jsou opět uvedeny v 

následujících tabulkách 6.4 a 6.5 a grafech na obrázcích 6.7 a 6.8. Pásek byl měněn po 0,5 

cm. Oproti ocelovému drátu vykazoval velké hodnoty výkonu potřebné k zahřátí na iniciační 

teplotu.  

Tabulka 6.4: Výsledky měření LEL pro odporový pásek 

Rozměry 
Povrch 

[   ] 

Dolní mez výbušnosti 

(LEL) [obj. %] 
Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Délka 1* 

[mm] 

Délka 2** 

[mm] 

3 0,26 10 5 32,6 4,9 

3 0,26 15 10 65,2 4,7 

3 0,26 20 15 97,8 4,5 

3 0,26 25 20 130,4 4,5 

3 0,26 30 25 163 4,5 

* Skutečná délka vzorku 

** Délka vzorku v kontaktu se směsí 

 

 

Obrázek 6.7: Grafické znázornění vlivu velikosti horkého povrchu odporového pásku na dolní mez 

výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem 

Tabulka 6.5: Výsledky měření UEL pro odporový pásek 

Rozměry 
Povrch 

[   ] 

Horní mez výbušnosti 

(UEL) [obj. %] 
Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Délka 1* 

[mm] 

Délka 2** 

[mm] 

3 0,26 10 5 32,6 11 

3 0,26 15 10 65,2 13 
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3 0,26 20 15 97,8 14 

3 0,26 25 20 130,4 15 

3 0,26 30 25 163 15 

* Skutečná délka vzorku 

** Délka vzorku v kontaktu se směsí 

 

 

Obrázek 6.8: Grafické znázornění vlivu velikosti horkého povrchu odporového pásku na horní mez 

výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem 

6.4.4 Diskuze výsledků měření s odporovým páskem 

Odporový pásek vykazoval vzhledem k velikosti horkého povrchu podobné účinky na 

výbušnou směs. Na obrázku 6.9 vidíme graficky znázorněn vliv velikosti horkého povrchu 

tohoto iniciačního zdroje na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem. Jak je vidět, 

závislost je podobná jako u ocelového drátu. Vidíme, ţe se rozsah výbušnosti zúţil na  

4,9 – 11 % při nejmenší zvolené délce vzorku, coţ odpovídalo velikosti povrchu 32,6    . 

Důvodem bylo to, ţe odporový pásek měl sám o sobě mnohem větší povrch neţ ocelové 

lanko o průměru 0,32 mm a vzhledem k poměrně robustní stavbě elektrod nebylo moţno 

s dostatečnou přesností volit délky s rozdílem niţším neţ 5 mm. Z tohoto důvodu také ani při 

měření s tímto iniciačním zdrojem nebylo moţno dosáhnout spojení obou křivek. Od délky  

2 cm, coţ odpovídalo ploše 130,4    , jiţ byl pásek schopen iniciovat směs metanu se 

vzduchem v celém rozsahu výbušnosti (4,5 – 15 obj. %). Minimální hodnota dolní meze 

výbušnosti byla opět dosaţena dříve neţ maximální hodnota meze horní, čímţ se opět 

potvrzuje vyšší citlivost horní meze výbušnosti na změnu velikosti horkého povrchu. Při 

nejmenší zvolené délce se u pásku výrazně projevoval odvod tepla do elektrod a vzhledem 

k tomu, ţe nebylo moţno dále zvýšit výkon, bylo jej nutno nechat v kontaktu se směsí 
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mnohem déle, aby vůbec došlo k iniciaci. Nad koncentrací 11 obj. % však pásek nebyl 

schopen směs vůbec iniciovat ani při působení velmi dlouhém (30 sekund a více).   

 

Obrázek 6.9: Grafické znázornění vlivu velikosti horkého povrchu odporového pásku na rozsah 

výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem 

6.4.5 Vliv velikosti horkého povrchu měděného drátu na meze výbušnosti metanu 

(UEL, LEL) 

K měření s měděným drátem bylo pouţito dvou vzorků o průměrech 0,40 mm a 1,15 

mm. S průměrem 0,40 mm byly postupně vyzkoušeny délky vzorku od 10 do 250 mm.  

U průměru 1,15 mm nebylo moţno délky 10 a 20 mm vzhledem k velmi nízkému odporu, a 

také vzhledem ke ztrátám tepla vlivem přilehlých elektrod, zahřát na dostatečně vysokou 

teplotu (nedocházelo ani k záření), proto byly vyzkoušeny pouze délky 50 – 250 mm. 

Zvyšování napětí bylo prováděno tak, ţe došlo k navýšení proudu ve vzorku o 1 A kaţdou 

sekundu, a při hodnotách blízkých přetavení bylo energetické působení při daných hodnotách 

výkonu ponecháno na stejné úrovni aţ po dobu 15 vteřin, nedošlo-li ani tak k iniciaci, byl 

měděný drát následně přetaven. Ukázku výsledků měření je moţno nalézt v následující 

tabulce 6.6. 

Tabulka 6.6: Výsledky měření  mezí výbušnosti pro měděný drát 

Rozměry 
Koncentrace 

[obj. %] 

Iniciace 

(Ano-Ne) 
Průměr 

[mm] 

Délka 1* 

[mm] 

Délka 2** 

[mm] 

Povrch 

[   ] 

0,4 15 10 12,8 9 N 

0,4 25 20 25,4 9 N 

0,4 55 50 63,1 9 N 
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0,4 155 150 188,7 9 N 

0,4 255 250 314,4 9 N 

1,15 55 50 182,7 9 N 

1,15 155 150 544 9 N 

1,15 255 250 905,3 9 N 

* Skutečná délka drátu 

** Délka drátu v kontaktu se směsí 

6.4.6 Diskuze výsledků měření s měděným drátem 

Jak je vidět, měděný drát nebyl schopen iniciovat směs metanu se vzduchem ani při 

hodnotě blízké stechiometrické koncentraci, a to ani při působení delším neţ 15 s. 

S postupným navyšováním či sniţováním koncentrace metanu v prostoru byl efekt stejný. To 

ukazuje na skutečnost, ţe měděný drát neposkytuje dostatečné mnoţství energie pro iniciaci 

směsi. Důvodem je zřejmě zejména příliš nízká teplota tání mědi (v literatuře pro čistou měď 

1083 °C, zde naměřeno cca 1060°C). Jak bylo zjištěno při měření teploty vzorku, při 

hodnotách výkonu blíţícím se přetavení drátu, při kterých se u zkoušky na směs působilo  

15 s, měl vzorek teplotu kolem 950 °C. Ani tímto dlouhým tepelným působením, ani pak 

mnoţstvím energie odpovídající následnému přetavení drátu (kdy jsou tímto procesem do 

prostoru distribuovány částice mající teplotu tavení daného materiálu, avšak pouze na velmi 

krátkou dobu) nebylo moţno směs iniciovat. I kdyţ je sice teplota vznícení metanu v odborné 

literatuře udávána někde kolem 600 °C [1], při pouţití metodiky zvolené pro tuto práci 

vyţadovala směs pro iniciaci téměř dvakrát vyšší hodnoty teploty vznícení (jak bude uvedeno 

v dalších částech). Důvodem je to, ţe se teplota vznícení obvykle stanovuje zahříváním celé 

zkušební nádoby, kdeţto zde je pouţit pouze malý tepelný zdroj, který na směs působí pouze 

místně. Dále je moţno poznamenat, ţe např. autorům [28] se pomocí měděného drátu  

o průměru 0,5 mm pomocí 12 V zdroje podařilo iniciovat směs metanu se vzduchem 

v rozmezí 4,5 - 10 obj. %, toho však bylo dosaţeno v nádobě o objemu 3    , tedy při zcela 

jiných podmínkách zkoušky, přičemţ s průměry menšími neţ 0,5 mm jiţ nebyli také schopni 

dosáhnout zapálení směsi v ţádném bodě rozsahu výbušnosti. 

6.5 Stanovování teploty pouţitých vzorků iniciačních zdrojů 

Teplota je mírou tepelné energie, která při ţhavení vodivých vzorků vznikala přeměnou 

z energie elektrické. Pro účel práce proto bylo určení teploty pouţitých vzorků v okamţiku 

iniciace velmi důleţité. Zařízení VK-100 však umoţňuje měření teploty pouze uvnitř prostoru 

výbuchové komory, teplota iniciačních zdrojů proto musela být určena zvlášť. Vzhledem 
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k rozměrům vzorků nebylo moţno pouţít v laboratoři dostupného teplotního dotykového 

čidla. Důvodem je skutečnost, ţe těleso teplotního čidla je mnohonásobně objemnější neţ 

samotný vodič a v místě kontaktu tak dochází k obrovskému odvodu tepla, coţ má za 

následek výrazné zkreslení naměřených hodnot.  

První pokus o změření teploty ţhavených vodičů byl proto uskutečněn pomocí 

termokamery (konkrétně se jednalo o typ Thermo Pro TP8), ani ta však nebyla schopna 

teplotu vzorků určit, jelikoţ její rozlišení není koncipované pro tepelné zdroje o tak malých 

rozměrech. Výsledkem měření bylo pouze zachycení tepelného pole v okolí vodiče, nikoliv 

vodič samotný, a navíc byly nejvyšší naměřené hodnoty teploty uprostřed pole v místě 

předpokládaného umístění vodiče velmi nízké. Na obrázku 6.10 můţeme vidět výstup 

z měření, kdy se podařilo zachytit ocelový drát v okamţiku tavení (nepravidelnost na pravé 

straně). Po obou stranách pod vzorkem se nacházejí nerezové ocelové tyče o průměru cca  

4 mm, na které byly připevněny elektrody. Jak je patrno na obrázku, zde má vzorek (průměr 

0,32 mm) zdánlivě dokonce větší rozměry neţ tyto podpůrné tyče, coţ ukazuje na skutečnost, 

ţe bylo zachyceno pouze tepelné pole v okolí vodiče. Nejvyšší naměřená teplota v místě 

přetavení nabyla hodnoty okolo 870 °C, coţ je vzhledem k předpokládané teplotě tavení oceli 

(kolem 1500 °C) velmi scestná hodnota. 

 

Obrázek 6.10: Měření teploty ocelového drátu pomocí termokamery 

Teplota vzorků byla úspěšně stanovena aţ pomocí přístroje Pyrolux II, který je moţno 

shlédnout na následujícím obrázku 6.11.  
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Obrázek 6.11: Pyrometrický přístroj Pyrolux II 

Jedná se o pyrometrický přístroj, který umoţňuje měření teploty povrchu aţ do  

3000 °C. Funguje tak, ţe postupným zvyšováním napětí na zdroji dochází ke ţhavení vodiče 

uvnitř tohoto zařízení, ten slouţí jako referenční těleso. Barva tohoto referenčního vodiče se 

pak srovnává s barvou měřeného vzorku po jeho zaostření a zvětšení v okuláru přístroje. Na 

obrázku 6.12 můţeme vidět pohled do okuláru zařízení Pyrolux II, kde je na pozadí 

referenčního vodiče umístěn odporový pásek a ocelový drát. Dojde-li ke splynutí barev obou 

vodičů, odečítáme naměřenou teplotu podle přiloţené stupnice, která udává závislost hodnoty 

aktuálně naměřeného proudu na zdroji přístroje na teplotě.  Přístroj je staršího data výroby, 

nepodařilo se k němu proto sehnat bliţší technické specifikace. Osvědčil se však jako jediný 

spolehlivý přístroj pro stanovení teploty vodičů o tak malých rozměrech.  

  

Obrázek 6.12: Pohled do okuláru přístroje Pyrolux II, vlevo na pozadí rozţhavený odporový pásek, 

vpravo ocelový drát 

 Teplota jednotlivých vzorků iniciačních zdrojů byla tímto přístrojem naměřena pro 

vybrané velikosti jejich povrchů, které byly pouţity při vyhodnocování vlivu energie na 

rozsah výbušnosti, které bude rozvedeno v další části práce. Pro kaţdou délku vodiče byly 

postupně při zvyšujícím se napětí na zdroji a proudu procházejícím vzorkem naměřeny 

příslušné teploty, které jsou důsledkem přeměny elektrické energie ve vodiči na tzv. Jouleovo 
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teplo. Teplota vzorku při daném výkonu tak odpovídá energetickému stavu vodiče, čili 

umoţňuje získat přehled o úrovni tepelné energie ve vybraném okamţiku ţhavení. Při měření 

rozsahu výbušnosti je pak také tímto způsobem moţno stanovit teplotu vznícení - jejím 

přiřazením k odečteným hodnotám napětí a proudu v obvodu, při kterých k iniciaci dochází. 

6.5.1 Naměřené hodnoty a diskuze – odporový pásek 

 V tabulce 6.7 vidíme naměřené hodnoty teplot při daných hodnotách napětí a proudu 

v obvodu pro jednotlivé vybrané velikosti odporového pásku. Jak můţeme vidět, teplota 

vzorků při stejném výkonu zdroje s klesajícím povrchem klesá. To je způsobeno tím, ţe na 

okrajích vodiče, v místech, kde je ukotven do elektrod, dochází k odvodu tepla a tím také 

k poklesu teploty. U nejmenší velikosti povrchu (32,6 mm), odpovídajícímu délce pásku  

5 mm, proto byla naměřena pouze jediná hodnota, jelikoţ se zde tento odvod projevoval jiţ na 

celé délce vodiče. Tato hodnota představuje nejvyšší dosaţenou teplotu vzorku při 

maximálním výkonu zdroje a při měření se jiţ opticky jevilo, ţe teplota vodiče nedosahuje tak 

velkých hodnot jako u delších vzorků. Měření s touto velikostí povrchu tak probíhalo 

okamţitým nastavením výkonu zdroje na maximální hodnotu. 

Při měření teploty všech vzorků bylo vyhodnocováno vţdy místo přesně uprostřed 

délky vodiče, kde je dosaţeno největší teploty. Napětí bylo zvyšováno po dvou Voltech od 

hodnoty, kdy začal vodič zářit. Výsledné hodnoty pak byly vloţeny do grafů a proloţeny 

polynomickou regresní křivkou. Ukázkový graf závislosti teploty na proudu procházejícím 

vodičem o délce 2,5 mm (povrch 163    ) je uveden na obrázku 6.13. Výsledné rovnice této 

závislosti pak byly pouţity pro výpočet teploty mezilehlých hodnot napětí a proudu v obvodu, 

odečtených při iniciaci směsi. 

Tabulka 6.7: Naměřené hodnoty teplot jednotlivých velikostí povrchu při ţhavení odporového pásku 

Povrch 

32,6     

 

Povrch 

65,2     

 

Povrch 

97,8     

 

Povrch 

130,4     

 

Povrch 

163    ] 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

 [V] 

I 

 [A] 

T  

[°C] 

U  

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

 [V] 

I  

[A] 

T  

[°C] 

U 

 [V] 

I  

[A] 

T  

[°C] 

2,6 34,6 1100 2,2 26,3 890 2,3 22,8 950 2,5 20,5 840 2,4 18,2 830 

 

2,4 28,2 950 2,5 24,4 1020 2,7 21,6 970 2,6 20,5 900 

2,6 30,3 1010 2,6 26,1 1090 2,8 24,7 1050 2,8 22,5 960 

2,7 31,4 1080 2,8 28,4 1140 3 26,3 1100 3 24,5 1000 
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2,8 32,3 1150 3 30,6 1200 3,2 28,2 1160 3,2 26,5 1050 

2,9 33,4 1210 3,2 32,1 1270 3,4 30,6 1210 3,4 28,7 1160 

3 34,6 1280 3,4 34,6 1320 3,6 32,1 1290 3,6 30,7 1210 

  

3,8 34,6 1350 3,8 32 1290 

 

4 32,7 1320 

4,2 34,6 1380 

 

 

Obrázek 6.13: Grafické znázornění závislosti teploty odporového pásku o velikosti povrchu 163     na 

velikosti proudu 

6.5.2 Naměřené hodnoty a diskuze - ocelový drát 

V tabulce 6.8 jsou opět uvedeny naměřené hodnoty teploty při daném výkonu zdroje, 

tentokráte pro ocelový drát. U ocelového drátu bylo zjištěno, ţe teplota není po celé délce 

vzorku spojitá, kromě vlivu elektrod na okrajích vzorku se pokles teploty projevoval i místně 

v určitých úsecích vodiče. Při stanovování teploty tak bylo vyhodnocováno vţdy nejsvětlejší 

místo vodiče, tedy místo s největší teplotou, to se také nacházelo někde uprostřed délky 

vodiče. Teplota tavení musela být určena nastavením pyrometru na předpokládanou teplotu 

oceli (1539°C) a následným postupným přepalováním drátů a případným sniţováním teploty 

pyrometru, nedošlo-li ke splynutí barev obou vodičů při předpokládané hodnotě. Doba, po 

kterou dochází k tavení, je totiţ pro realizaci klasického srovnávání velmi krátká.  

  

y = 0,6876x2 - 2,5933x + 656,52
R² = 0,9952
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Závislost teploty na velikosti proudu procházejího 

vodičem - odporový pásek

163 mm² Polyg. (163 mm²)



46 

 

Tabulka 6.8: Naměřené teploty jednotlivých velikostí povrchu při ţhavení odporového pásku 

Povrch 

10,21    

 

Povrch 

20,27    

 

Povrch 

40,37    

 

Povrch 

80,59    

 

Povrch 

150,96    

 

Povrch 

201,22    

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

U 

[V] 

I  

[A] 

T 

 [°C] 

0,8 4,8 980 1,5 4 940 3,6 4 940 4,3 3,9 930 9,2 3,8 940 12,5 3,8 960 

0,9 5 1050 1,7 4,2 980 4 4,2 1020 4,9 4,1 1030 9,8 4 1020 13,1 4 1050 

1 5,2 1140 1,9 4,4 1050 4,2 4,4 1110 5,5 4,3 1100 10,5 4,2 1100 13,8 4,2 1140 

1,1 5,4 1210 2,1 4,6 1150 4,6 4,6 1180 6,1 4,5 1190 11,2 4,4 1180 14,5 4,4 1220 

1,2 5,6 1280 2,3 4,8 1230 5 4,8 1240 6,7 4,7 1250 11,9 4,6 1250 14,9 4,5 1250 

1,3 5,8 1350 2,5 5 1280 5,4 5 1300 7,3 4,9 1310 12,8 4,8 1330 15,3 4,6 1280 

1,4 6 1440 2,7 5,2 1360 5,8 5,2 1390 7,9 5,1 1390 13,5 5 1430 16,1 4,8 1360 

1,6 6,2 1500 2,9 5,4 1420 6,2 5,4 1450 8,5 5,3 1460 14,2 5,2 1500 17 5 1450 

 

3,1 5,6 1500 

   

17,5 5,1 1500 

6.5.3 Naměřené hodnoty a diskuze – měděný drát 

Jelikoţ se s měděným drátem nepovedlo směs metanu se vzduchem iniciovat v celém 

rozsahu výbušnosti, bylo nutno zjistit příčinu tohoto jevu. Jak je patrno na naměřených 

hodnotách v tabulce 6.9, podařilo se poměrně přesně určit teplotu tavení elektrovodného 

drátu. Zde jsou uvedeny pouze dvě krajní hodnoty, jelikoţ niţší výkon zdroje nebyl pro 

iniciaci pouţíván z důvodu evidentně nízké teploty vzorku. Jak je vidět, jsou rovněţ uvedeny 

pouze dva příklady velikosti povrchu, při změnách délky vodiče byl totiţ tento trend stejný.   

Tabulka 6.9: Ukázka některých naměřených hodnot teploty měděného drátu při ţhavení o průměru 0,40 

mm 

Povrch 

5,5      

Povrch  

20,5     

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 
 

Napětí (U) 

Proud (I) 

Teplota (T) 

U 

[V] 

I 

[A] 

T 

[°C]   

U 

[V] 

I 

[A] 

T 

[°C] 

2,5 19,2 950   4,4 17,5 960 

2,6 20,9 1060   4,5 18,7 1060 
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6.6 Zjišťování vlivu velikosti energie pouţitých velikostí povrchů 

iniciačních zdrojů na rozsah výbušnosti metanu 

Při měření s velikostí horkého povrchu bylo zjištěno, ţe v určitých bodech rozsahu 

výbušnosti docházelo k iniciaci jiţ při nízkých hodnotách výkonu zdroje a za velmi krátký 

čas. Jak bylo zjištěno, nejniţších hodnot bylo dosahováno při koncentraci 9 obj. %, která 

odpovídá hodnotě o něco málo niţší neţ je stechiometrická koncentrace metanu (cca 9,47 % 

[28]). Tyto hodnoty byly při zjišťování vlivu velikosti energie na rozsah výbušnosti metanu 

brány jako počáteční, od kterých pak vycházela další měření, jelikoţ jak se ukázalo, 

představovaly nejniţší mnoţství energie schopné iniciovat výbušnou směs metanu. Tento 

výchozí bod měření byl zjištěn tak, ţe bylo při koncentraci 9 % postupně zvyšováno napětí po 

cca 2 sekundách, dokud nedošlo k iniciaci. Při úspěšném zapálení směsi se odečetly hodnoty 

napětí a proudu naměřených na zdroji čas, za který k zapálení při těchto hodnotách došlo. 

Stejné hodnoty pak byly na zdroji znovu nastaveny a po opětovném naplnění komory 

metanem na 9 obj. % byl zdroj pouze zapnut bez počátečního zvyšování výkonu, načeţ byl 

měřen pouze čas, za který došlo k iniciaci. Tímto způsobem se eliminovalo počáteční 

postupné zvyšování napětí od nulové hodnoty, které zkresluje hodnotu celkové energie. 

Energie se stanovuje dle vztahu (3.1) a jak je vidět, čas zde hraje poměrně výraznou roli. 

Při uvedeném postupu bylo navíc zjištěno, ţe doba, za kterou došlo k iniciaci při 

postupném zvyšování napětí po překročení jisté hodnoty výkonu a při počátečním nastavení 

této hodnoty na zdroji před měřením a pouhým zapnutím zdroje, je stejná. Tím se prokázalo, 

ţe čas, po který docházelo ke zvyšování výkonu zdroje od nulové hodnoty, a tedy postupné 

předehřívání směsi, nehraje při měření roli, jelikoţ ke vznícení směsi nedochází, dokud se 

tepelné působení vodiče, a tím také jeho teplota, nedostane na poţadovanou úroveň (to za 

předpokladu, ţe vodič na směs při dané hodnotě napětí a proudu nepůsobí příliš dlouho). 

Pokud se na jev podíváme zblízka, lze tento fakt poměrně snadno vysvětlit. K iniciaci metanu 

pomocí vodiče o poměrně malých rozměrech totiţ dochází místně, u některé molekuly 

metanu, která se právě nachází v kontaktu s horkým povrchem, ta pak předá svou energii další 

částici nebo částicím v bezprostřední blízkosti, a řetězovou reakcí poté dochází k výbuchu. 

Nedosáhne-li však tepelný stav vodiče poţadované úrovně, částice proudící kolem jeho 

horkého povrchu se zahřejí, aniţ by došlo k jejich zapálení, a vystoupí vzhůru, kde se 

postupně ochladí, případně se později vracejí zpět. Kolem vodiče, který nedosahuje 

dostatečné teploty, tak v podstatě dochází k proudění částic metanu o konstantní teplotě. 
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Měření vlivu energie na rozsah výbušnosti dále probíhalo podobně, jak bylo uvedeno 

v kapitole 6.4. Byly vybrány délky vodičů, u kterých docházelo k posunu mezí výbušnosti,  

a pro kaţdou velikost jejich povrchu byl postupně přeměřen celý rozsah výbušnosti tak, ţe 

docházelo k postupnému sniţování či zvyšování koncentrace o 1 % směrem k oběma mezím 

výbušnosti. Prvním krokem bylo zjištění hodnot výkonu odpovídajících nejmenšímu mnoţství 

energie schopné zapálit směs při 9 obj. % (jak bylo uvedeno výše). Poté byly tyto hodnoty 

napětí a proudu přednastaveny a po naplnění komory poţadovaným mnoţstvím metanu byl 

zdroj zapnut, přičemţ byl měřen čas, za který došlo k iniciaci. Nedošlo-li k iniciaci do 2 

sekund po zapnutí zdroje, došlo ke zvýšení napětí o jeden volt, načeţ se opět čekalo 2 

sekundy, případně opět zvýšil výkon atd. Měření tedy probíhalo postupným zvyšováním 

výkonu po 2 sekundách při koncentracích různě vzdálených od 9 obj. %.  

Hodnoty aktuálně naměřeného napětí a proudu bylo moţno odečítat přímo z displeje 

zdroje. Čas, za který při dané hodnotě výkonu došlo k iniciaci, musel být vyhodnocován 

pomocí modulu OMB-DAQ-56 firmy Omega, který byl připojen ke zdroji Manson přes 

počítač. Při zjištěné optimální koncentraci totiţ docházelo k iniciaci okamţitě po zvýšení na 

určitou hodnotu výkonu a u koncentrací nacházejících se v bezprostřední blízkosti byly 

obvykle rozdíly velmi malé. Technický popis zařízení s jeho fotografií z laboratoře lze nalézt 

v Příloze č. 2. Tento přístroj umoţňuje měření hodnot napětí či proudu v čase,  

v minimálním intervalu 0,1 s. Časy bylo moţno odečítat v grafickém znázornění nebo 

z výpisu hodnot.  Po odečtení byl pak čas zaokrouhlován na 1 desetinu.  

Měření bylo opakováno pro kaţdý bod rozsahu výbušnosti třikrát a získané hodnoty 

napětí, proudu a příslušné doby, za kterou při nich došlo ke vznícení směsi, pak byly 

dosazeny do vztahu (1.3). 

6.6.1 Výsledky měření vlivu velikosti energie pouţitých velikostí povrchů odporového 

pásku na rozsah výbušnosti metanu 

Na obrázku 6.14 je moţno nalézt soubor tabulek, ve kterých jsou uvedeny naměřené 

hodnoty týkající se stanovení energie vybraných velikostí povrchů odporového pásku. 

Výsledky jsou zde prezentovány touto formou z důvodu omezeného rozsahu práce, avšak také 

snahy o přehlednost, která by nebyla natolik zajištěna umístěním některých tabulek do 

přílohy. Jedná se o výsledné hodnoty po aritmetickém průměrování a zaokrouhlení na  

1 desetinné místo. Jako první je uvedena hodnota celkové energie, která byla vynaloţena od 

zapnutí zdroje. Co se týče hodnot napětí, proudu, vypočteného výkonu a času, tyto se 
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nevztahují k výpočtu celkové energie, nýbrţ k teplotě vznícení směsi. Jedná se o hodnoty, při 

kterých po zvýšení došlo za určitý čas k iniciaci. Tyto hodnoty nezahrnují případný předešlý 

krok, kdy bylo při niţším výkonu působeno na směs po dobu 2 sekund. Pro lepší orientaci je 

nejlépe hodnoty začít číst od počátečního bodu měření (koncentrace 9 %) a od té pak 

postupovat k oběma mezím, jelikoţ jsou po překročení doby 2 sekund uváděny časy opět od 

nulové hodnoty. To má své opodstatnění, jelikoţ je tak moţno odečíst teplotu vznícení směsi 

při dané koncentraci a dobu, po kterou docházelo ke kontaktu směsi s vodičem, který měl 

právě teplotu rovnou teplotě vznícení směsi.  

 

Obrázek 6.14: Výsledné naměřené hodnoty týkající se velikosti energie pro jednotlivé velikosti povrchů 

odporového pásku 

Na obrázcích 6.15 a 6.16 můţeme vidět grafické znázornění vlivu velikosti iniciační 

energie na rozsah výbušnosti metanu se vzduchem. Zde je pouţita právě celková energie 

Koncentrace Výbuch
Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Koncentrace Výbuch

Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas

[%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s] [%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s]

5 A 665,70 2,6 34,6 89,96 1100 7,4 4,7 A 330,05 3,0 34,6 103,80 1280 1,5

6 A 467,79 2,6 34,6 89,96 1100 5,2 5 A 266,38 3,0 34,6 103,80 1280 0,7

7 A 413,82 2,6 34,6 89,96 1100 4,6 6 A 215,46 3,0 34,3 102,90 1266 0,3

8 A 359,84 2,6 34,6 89,96 1100 4,0 7 A 194,30 2,9 33,5 97,15 1210 2,0

9 A 224,90 2,6 34,6 89,96 1100 2,5 8 A 164,66 2,9 33,4 96,86 1210 1,7

10 A 314,86 2,6 34,6 89,96 1100 3,5 9 A 96,86 2,9 33,4 96,86 1210 1,0

11 A 737,67 2,6 34,6 89,96 1100 8,2 10 A 116,58 2,9 33,5 97,15 1210 1,2

12 N 2698,80 2,6 34,6 89,96 1100 30,0 11 A 184,59 2,9 33,5 97,15 1210 1,9

12 A 277,85 3,0 34,5 103,50 1280 1,0

13 A 351,33 3,0 34,6 103,80 1280 1,7

14 N 3220,87 3,0 34,6 103,80 1280 30,0

Koncentrace Výbuch
Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Koncentrace Výbuch

Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas

[%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s] [%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s]

4,5 A 363,26 3,2 32,1 102,72 1270 0,4 4,5 A 421,39 3,5 31,8 110,95 1270 0,9

5 A 263,82 3,1 31,6 97,96 1243 1,1 5 A 287,52 3,4 30,9 105,06 1246 1,0

6 A 223,29 3,1 31,5 97,65 1240 0,6 6 A 203,78 3,4 30,9 105,06 1246 0,3

7 A 165,24 3,0 30,6 91,80 1200 1,8 7 A 182,46 3,3 29,1 96,03 1190 1,9

8 A 128,52 3,0 30,6 91,80 1200 1,4 8 A 114,84 3,3 29,0 95,70 1190 1,2

9 A 54,90 3,0 30,5 91,50 1200 0,6 9 A 47,85 3,3 29,0 95,70 1190 0,5

10 A 73,44 3,0 30,6 91,80 1200 0,8 10 A 67,22 3,3 29,1 96,03 1190 0,7

11 A 128,52 3,0 30,6 91,80 1200 1,4 11 A 175,07 3,4 30,9 105,06 1246 0,3

12 A 204,30 3,1 31,5 97,65 1240 0,4 12 A 278,26 3,4 30,9 105,06 1246 1,1

13 A 341,33 3,2 32,1 102,72 1270 0,2 13 A 376,24 3,5 31,8 110,95 1270 0,4

14 A 506,45 3,2 32,1 102,72 1270 1,7 14 A 517,81 3,5 31,8 110,95 1270 1,5

15 N 3815,52 3,4 34,6 117,64 1320 30,0 15 A 575,51 3,6 33,0 115,56 1300 0,9

Koncentrace Výbuch
Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas

[%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s]

4,5 A 417,86 3,7 31,5 116,55 1257 0,3

5 A 326,80 3,6 30,7 110,52 1210 1,2

6 A 229,00 3,6 30,7 110,52 1210 0,5

7 A 185,85 3,5 29,5 103,25 1178 1,8

8 A 144,55 3,5 29,5 103,25 1178 1,4

9 A 61,32 3,5 29,2 102,20 1167 0,6

10 A 91,98 3,5 29,2 102,20 1167 0,9

11 A 185,85 3,5 29,5 103,25 1178 1,8

12 A 229,83 3,6 30,7 110,52 1210 0,6

13 A 360,79 3,6 30,7 110,52 1210 1,6

14 A 476,25 3,7 31,5 116,55 1257 1,0

15 A 573,52 3,8 32,0 121,60 1290 0,3

Povrch 32,6 mm² Povrch 65,2 mm²

Povrch 97,8 mm² Povrch 130,4 mm²

Povrch 163 mm²
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vynaloţená na zahřátí vodiče od zapnutí zdroje napětí uvedená v tabulkách na obrázku 6.14. 

Hodnoty byly v grafech proloţeny polynomickou regresní křivkou. Z důvodu omezeného 

rozsahu práce je pro příklad uveden samostatný graf pouze pro velikost povrchu 163     

(viz obrázek 6.15), při níţ docházelo k iniciaci v celém rozsahu výbušnosti. Ostatní grafy 

diskutované závislosti pro jednotlivé velikosti samostatně je moţno nalézt v příloze č.5. Na 

dalším obrázku 6.16 je pak tato grafická závislost zobrazena pro všechny velikosti povrchů 

najednou. 

 

Obrázek 6.15: Grafické znázornění vlivu velikosti iniciační energie odporového pásku o velikosti povrchu 

163     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

 

 

y = 14,149x2 - 256,15x + 1267,2
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Obrázek 6.16: Grafické znázornění vlivu velikosti iniciační energie pouţitých velikostí povrchu 

odporového pásku na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

6.6.2 Diskuze 

Jak je vidět na naměřených hodnotách, směrem od koncentrace blízké stechiometrické 

dochází v obou směrech k nárůstu energie potřebné k úspěšné iniciaci směsi. Nejniţších 

hodnot je dosahováno u 9 % a 10 %, kdy k iniciaci docházelo v podstatě okamţitě po zapnutí 

zdroje. Při sniţování či zvyšování koncentrace bylo nutno buď působit delší dobu při daném 

výkonu zdroje, nebo jej zvýšit a tím zvýšit také teplotu vzorku. Z toho vyplývá, ţe s postupem 

k mezím výbušnosti roste teplota vznícení směsi. Tento fakt lze opět vysvětlit z fyzikálně-

chemického pohledu, při stechiometrické koncentraci je při iniciaci molekuly metanu 

v místech kontaktu s horkým povrchem umístěna v ideální vzdálenosti také molekula kyslíku, 

dochází tak ke snadnému zapálení a energie je předána další částici či částicím v blízkosti, 

čímţ pak lavinovým efektem dochází k výbuchu. Se sniţováním koncentrace metanu tato 

molekula nemá při iniciaci v dostatečné vzdálenosti další molekulu metanu, které by mohla 

předat poţadované mnoţství energie. Směrem k horní mezi zase naopak ubývá kyslíku  

a molekula tak nemůţe být zapálena stejnou velikostí energie jako u koncentrace 

stechiometrické.  

Dále můţeme na výsledcích rovněţ pozorovat, ţe tento trend je opět patrnější u horní 

meze výbušnosti, která na velikosti energie závisí znatelněji. Na obrázku 6.16 je dále vidět, ţe 

závislost u odporového pásku vychází pro jednotlivé velikosti povrchů velmi rovnoměrně, 

vzhledem k vyššímu odporu vodičů o větších délkách je nutno vynaloţit vyšší energii pro 
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zahřátí vodiče a proto se křivky s rostoucí velikosti povrchu posunují nahoru. Zároveň to také 

ukazuje na skutečnost, ţe s rostoucí energií dochází k rozšiřování rozsahu výbušnosti, jelikoţ 

se s rostoucím povrchem rozsah výbušnosti rovněţ rozšiřoval, čímţ tak byly podloţeny 

výsledky uvedené v kapitole 6.4. Výjimku v tomto ohledu tvoří pouze pásek o délce 5 mm 

(32,6     , u kterého, jak jiţ bylo řečeno výše, nebylo moţno při maximálním výkonu 

vyvinout vyšší teplotu neţ 1100 °C. Iniciace tak probíhala rozdílným způsobem, jelikoţ byl 

výkon zdroje rovnou nastaven na maximální hodnotu a měřil se pouze čas, za který došlo 

k iniciaci. Ač je závislost rovněţ podobná, bylo zde nutno vynaloţit velké mnoţství energie, 

coţ způsobovala právě velmi dlouhá doba působení na směs. 

Pokud se zaměříme na teploty vznícení směsi, lze vypozorovat, ţe teplota vznícení 

v jednotlivých bodech rozsahu výbušnosti klesá s rostoucí velikostí povrchu iniciačních 

zdrojů, čímţ se opět potvrzuje vliv velikosti povrchu. Výjimku opět tvoří pásek o nejmenší 

velikosti povrchu z důvodů uvedených výše. Na obrázku 6.17 je tento jev moţno prostudovat 

v grafickém vyobrazení. 

 

Obrázek 6.17: Závislost teploty vznícení jednotlivých velikostí povrchu odporového pásku na rozsahu 

výbušnosti metanu 
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6.6.3 Výsledky měření vlivu velikosti energie pouţitých velikostí povrchů ocelového 

drátu na rozsah výbušnosti metanu 

Na obrázku 6.18 jsou pro ocelový drát uvedeny výsledky měření týkající se velikosti 

iniciační energie pro jeho vybrané velikosti povrchu. Uvedené hodnoty jsou, stejně jako jejich 

grafická znázornění, uvedeny stejným způsobem jako v předešlé části na obrázcích 6.19, 6.20. 

 

Obrázek 6.18: Výsledné naměřené hodnoty týkající se velikosti energie pro jednotlivé velikosti povrchů 

ocelového drátu 

Koncentrace Výbuch
Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Pozn. Koncentrace Výbuch

Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Pozn.

[%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s] [%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s]

5 A 16,07 1,6 6,2 9,92 1420 0,1 přetavení 4,9 A 50,11 2,9 5,4 50,11 1420 3,2 přetavení

6 A 16,00 1,5 6,1 9,15 1450 0,1 přetavení 5 A 50,11 2,9 5,4 50,11 1420 3,2 přetavení

7 A 15,08 1,3 5,8 7,54 1350 2,0 6 A 36,91 2,8 5,3 10,39 1390 0,7 přetavení

8 A 11,31 1,3 5,8 7,54 1350 1,5 7 A 23,87 2,6 5,1 23,87 1300 1,8

9 A 7,54 1,3 5,8 7,54 1350 1,0 8 A 13,26 2,6 5,1 13,26 1310 1,0

10 N 14,56 1,6 6,2 9,92 1500 0,1 přetavení 9 A 3,98 2,6 5,1 3,98 1310 0,3

10 A 6,63 2,6 5,1 6,63 1310 0,5

11 A 28,09 2,9 5,4 1,57 1420 0,1 přetavení

12 N 28,09 2,9 5,4 1,57 1300 0,1 přetavení

Koncentrace Výbuch
Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Pozn. Koncentrace Výbuch

Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Pozn.

[%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s] [%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s]

4,7 A 92,75 5,8 5,2 30,16 1390 0,3 přetavení 4,6 A 137,90 7,6 5,0 38,00 1360 0,8

5 A 72,90 5,4 5,0 27,00 1390 1,1 přetavení 5 A 120,19 7,0 4,8 33,60 1280 2,0

6 A 59,10 5,4 5,0 27,00 1300 0,5 6 A 89,95 7,0 4,8 33,60 1280 1,1

7 A 55,79 5,2 4,9 25,48 1280 0,4 7 A 47,10 6,4 4,6 29,44 1210 1,6

8 A 33,60 5,0 4,8 24,00 1250 1,4 8 A 34,64 6,7 4,7 31,49 1250 1,1

9 A 7,20 5,0 4,8 24,00 1250 0,3 9 A 8,83 6,4 4,6 29,44 1210 0,3

10 A 14,40 5,0 4,8 24,00 1250 0,6 10 A 17,66 6,4 4,6 29,44 1210 0,6

11 A 54,00 5,4 5,0 27,00 1300 0,4 11 A 57,18 7,0 4,8 33,60 1280 0,3

12 A 116,26 5,8 5,2 30,16 1390 1,0 přetavení 12 A 83,65 7,0 4,8 33,60 1280 1,0

13 N 97,99 5,9 5,4 31,86 1450 0,1 přetavení 13 A 146,30 7,3 4,9 35,77 1310 1,0

14 A 263,96 7,6 5,0 38,00 1360 2,0

15 N 316,55 8,8 5,4 47,52 1500 1,0 přetaveni

Koncentrace Výbuch
Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Pozn. Koncentrace Výbuch

Celková energie 

(Jouleovo teplo)
Napětí Proud

Výkon 

zdroje

Teplota 

vznícení
Čas Pozn.

[%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s] [%] (ano - ne) E [J] U [V] I [A] P [W] T *°C+ t [s]

4,5 A 253,41 12,7 4,8 60,96 1330 0,9 4,5 A 281,27 17,0 4,7 79,90 1320 0,9

5 A 202,62 12,3 4,7 57,81 1290 1,8 5 A 231,80 14,9 4,5 67,05 1250 2,0

6 A 147,37 12,3 4,7 57,81 1290 1,1 6 A 151,34 14,9 4,5 67,05 1250 0,8

7 A 100,74 11,9 4,6 54,74 1250 0,4 7 A 122,12 14,2 4,3 61,06 1170 2,0

8 A 93,96 11,6 4,5 52,20 1220 1,8 8 A 95,70 14,5 4,4 63,80 1200 1,5

9 A 24,64 11,2 4,4 49,28 1180 0,5 9 A 36,64 14,2 4,3 61,06 1170 0,6

10 A 44,35 11,2 4,4 49,28 1180 0,9 10 A 54,95 14,2 4,3 61,06 1170 0,9

11 A 95,27 11,9 4,6 54,74 1250 0,3 11 A 110,73 14,5 4,4 63,80 1200 0,3

12 A 154,94 11,9 4,6 54,74 1250 1,3 12 A 186,47 14,5 4,4 63,80 1200 1,2

13 A 194,47 12,3 4,7 57,81 1290 2,0 13 A 248,38 15,3 4,6 70,38 1280 0,6

14 A 310,12 12,8 4,8 61,44 1330 2,0 14 A 338,01 15,3 4,6 70,38 1280 1,7

15 A 341,44 12,0 5,0 60,00 1430 1,0 15 A 380,61 15,7 4,7 73,79 1320 0,3

Povrch 150,96 mm² Povrch 201,22 mm²

Povrch 10,21 mm² Povrch 20,27 mm²

Povrch 40,37 mm² Povrch 80,59 mm²
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Obrázek 6.19: Grafické znázornění vlivu velikosti iniciační energie ocelového drátu o velikosti povrchu 

163     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

 

Obrázek 6.20: Grafické znázornění vlivu velikosti iniciační energie pouţitých velikostí povrchu ocelového 

drátu na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

6.6.4 Diskuze 

Při měření s ocelovým drátem se potvrdily skutečnosti zjištěné u odporového pásku, 

zmíněné v předešlé diskuzi. Na obrázku 6.21 je moţno vidět grafické znázornění závislosti 

teploty vznícení na rozsahu výbušnosti, na němţ je pokles tohoto parametru s rostoucí 

y = 8,975x2 - 163,23x + 800,94
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velikostí povrchu znatelnější neţ u odporového pásku, a to z důvodu moţnosti větší 

variability zvolených povrchů a délek. Tento jev měl negativní vliv při stanovování hodnot 

energií u délek ocelového drátu o velikostech 1 cm a 2 cm (10,2     a 20,3    ), u kterých 

byla hodnota teploty vznícení velmi vysoká, blízká teplotě tavení drátu. Z tohoto důvodu 

nebylo moţno stanovit přesně hodnotu energie drátu o takto malých velikostech směrem od 

koncentrace 9 %, jelikoţ při zvýšení výkonu docházelo rychle k tavení, hodnota energií tak 

v tomto případě vycházela stejně. To je moţno vidět na grafu na obrázku P6.5. v příloze č.6. 

Důleţité z hlediska bezpečnosti je to, ţe i tak malý iniciační zdroj jako je ocelové lanko o 

průměru 0,32 mm a délce 1 cm, dokáţe iniciovat výbušnou směs metanu od tabelovaných 5 % 

aţ do stechiometrické koncentrace, má-li dostatečnou teplotu.   

 

Obrázek 6.21: Závislost teploty vznícení jednotlivých velikostí povrchu ocelového drátu na rozsahu 

výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem 

6.6.5 Výsledky měření s měděným drátem, diskuze 

V tabulce 6.10 jsou uvedeny hodnoty energií naměřené pro vybrané velikosti povrchu 

měděného drátu, kdy bylo před jeho přetavením působeno na směs při příslušné hodnotě 

výkonu po dobu 15 sekund. V dalších řádcích tabulky je pak vypočtena celková energie 

zahrnující předešlý krok, i následné přetavení. Jak lze na naměřených hodnotách vypozorovat, 

u mědi dosahuje velikost energie velmi vysokých teplot, ani přesto tento fakt nebylo moţno 
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pomocí měděného drátu iniciovat směs ani při koncentraci blízké stechiometrické. Důvodem 

pravděpodobně je, jak jiţ bylo řečeno, nízká teplota tavení mědi. Mnoţství tepelné energie 

odpovídající této teplotě nedosahovalo dostatečné úrovně pro vznícení směsi. Vysoké hodnoty 

energie jsou zapříčiněny velmi nízkým odporem měděného drátu, který je naopak velmi 

dobrým vodičem, přeměna elektrické energie v tepelnou tak má velmi malou účinnost. 
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Tabulka 6.10: Naměřené a vypočtené hodnoty energií a příslušných teplot pro měděný drát 

Povrch 
Celková energie 

(Jouleovo teplo) 
Napětí Proud 

Výkon 

zdroje 

Teplota 

drátu 
Čas Pozn. 

[mm²] E [J] U [V] I [A] P [W] T [°C] t [s]   

63,1 

684,00 2,4    19,0 45,60 970 15,0   

689,43 2,6    20,9 54,34 1050 0,1 přetavení 

  

314,4 

1076,25 4,1    17,5 71,75 960 15,0   

1084,67 4,5    18,7 84,15 1060 0,1 přetavení 

  

905,3 
3118,50 6,3    33,0 207,90 950 15,0   

3141,68 6,7    34,6 231,82 1060 0,1 přetavení 

6.7 Nejistoty měření 

Praktická měření jsou zatíţena chybami vlivem různých negativních vlivů, které se 

v měřícím procesu vykytují, coţ se projeví odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou 

dané veličiny. Vyhodnocování naměřených dat je proto prováděno prostřednictvím nejistoty 

měření, která vyjadřuje rozptyl naměřených dat okolo výsledku měření. [7] 

Standardní nejistota typu A pro měření jedné veličiny je směrodatnou odchylkou 

výběrových průměrů, která se vypočte dle vztahu: 

            
           

 

        
        (6.1) 

Kde:  n – počet měření 

    – naměřená hodnota 

    – výběrový průměr z naměřených hodnot [7] 

Pokud je počet opakovaných měření menší neţ deset a není moţné učinit 

kvalifikovaný odhad na základě zkušenosti, určí se korigovaná nejistota     ze vztahu: 

                      (6.2) 

Kde: 

k - koeficient závislý na počtu opakovaných měření, jak je uvedeno v Tabulce 6.11 
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Tabulka 6.11: Hodnoty korekčních koeficientů pro různé počty opakovaných měření [7] 

n 9 8 7 6 5 4 3 2 

k 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,3 7 

 

Pravděpodobnost výskytu skutečné hodnoty v tomto intervalu je ale nízká, a proto 

zavádíme tzv. rozšířenou nejistotu měřeni U, kterou získáme vynásobením standardní 

hodnoty nejistoty měření koeficientem o velikosti 2. Tato hodnota udává interval, ve kterém 

leţí pravá hodnota s 95% pravděpodobností.  

6.7.1 Nejistoty měření pro měření mezí výbušnosti 

Nejistoty měření jsou z důvodu velkého počtu hodnot při měření energií a omezeného 

rozsahu práce aplikovány pouze na měření rozsahu výbušnosti. V tabulce 6.12 jsou uvedeny 

hodnoty rozšířené nejistoty měření U, společně se směrodatnými odchylkami výběrových 

průměrů       pro velikostí povrchů, u kterých došlo k rozptylu hodnot. U ostatních měření 

vyšla třikrát po sobě stejná hodnota, jak je moţno vidět v tabulkách v příloze č. 3 a 4.  

Tabulka 6.12: Nejistota měření LEL a UEL 

Materiál Velikost povrchu [mm²] Mez výbušnosti s (y  ) U 

Ocelový drát 

20,4 
LEL 0,033 0,153 

UEL 0 0 

80,6 
LEL 0,033 0,153 

UEL 0,333 0,333 

150,7 
LEL 0 0 

UEL 0,333 0,333 

Odporový pásek 

32,6 
LEL 0,033 0,153 

UEL 0 0 

97,8 
LEL 0,033 0,153 

UEL 0 0 
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Závěr 

Cílem práce bylo prozkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na rozsah výbušnosti 

metanu ve směsi se vzduchem, coţ bylo provedeno experimentálně. Práce byla rozdělena na 

dvě části, v první je teoreticky rozebrána problematika výbušných reakcí a jsou uvedeny 

související informace důleţité z hlediska tématu práce. Dále tato část obsahuje některé 

poznatky týkající se iniciace horkými povrchy a popis zařízení VK-100, na kterém byla 

měření realizována. Druhá část se pak týká samotného experimentálního měření. Měření 

probíhalo v několika fázích. Nejprve bylo zjišťováno, zda velikost horkého povrchu vůbec 

ovlivňuje rozsah výbušnosti metanu, tedy zda způsobuje posun mezí výbušnosti. Další měření 

se týkala zjišťování vlivu velikosti energie pouţitých velikostí horkého povrchu na rozsah 

výbušnosti. Kromě toho probíhalo měření také mimo VK-100 z důvodu potřeby stanovení 

teploty pouţitých iniciačních zdrojů při různých hodnotách výkonu zdroje. 

Iniciace výbušné směsi byla realizována metodou ţhavení vodičů 12 V zdrojem. Byly 

vybrány 3 druhy vzorků vodičů o různých vlastnostech – odporový pásek z elektrické pece, 

ocelový drát a měděný elektrovodný drát z cívky. 

Při měření vlivu velikosti horkého povrchu na rozsah výbušnosti metanu se podařilo 

prokázat, ţe s klesající velikostí horkého povrchu docházelo k zúţení tohoto rozsahu. 

Patrnější pokles byl zaznamenán při měření s ocelovým drátem, u kterého poklesla horní mez 

výbušnosti aţ ke koncentraci blízké stechiometrické, u odporového pásku to bylo vzhledem 

k větším rozměrům a nemoţnosti dalšího sníţení velikosti horkého povrchu o něco více. 

S měděným drátem se směs nepodařilo iniciovat v celém rozsahu výbušnosti. Jak se pak 

ukázalo při měření teplot, důvodem byla pravděpodobně nízká teplota tání mědi. Směs ke své 

iniciaci vyţadovala teplotu vznícení asi o 100 °C vyšší. Jako vhodné iniciační zdroje se tak 

jeví buď odporové vodiče anebo vodiče z kovů, které mají vysoké teploty tavení. Na základě 

výsledků měření lze konstatovat, ţe velikost horkého povrchu má vliv zejména horní mez 

výbušnosti, na dolní mez pouze nepatrný. 

Teplota vzorků byla změřena pyrometricky pomocí přístroje Pyrolux II, který se ukázal 

být jediným přístrojem schopným naměřit teplotu rozţhavených vodičů o takto malých 

rozměrech. Teplota byla určena pro jednotlivé pouţité velikosti horkého povrchu zvolených 

materiálů pro postupně se zvyšující hodnoty výkonu zdroje. Na základě těchto měření mohla 

poté být jednotlivým velikostem horkého povrchu pouţitých vodičů přiřazena teplota vznícení 

směsi.  
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Měření vlivu velikosti iniciační energie jednotlivých velikostí horkého povrchu na rozsah 

výbušnosti metanu poté ukázalo na skutečnost, ţe směrem od stechiometrické koncentrace  

k oběma mezím výbušnosti je potřeba vyšší energie pro iniciaci směsi a stoupají tak teploty 

vznícení směsi. Trend byl opět patrnější pro horní mez výbušnosti. Dále se ukázalo, ţe 

s rostoucí velikosti horkého povrchu klesá při stejné koncentraci teplota vznícení směsi.  

Z výsledků také vyplynulo, ţe se sniţující se velikostí horkého povrchu klesá iniciační 

energie, coţ je právě důvodem, proč dochází k zuţování rozsahu výbušnosti. Na základě 

zjištěných skutečností lze konstatovat, ţe se podařilo potvrdit teoretické předpoklady procesu 

iniciace výbušných směsí horkým povrchem. 

Výsledky práce je v praxi moţno pouţít jako podklad při stanovování bezpečnostních 

opatření v průmyslu a jiných odvětvích, kde se pracuje s výbušnou atmosférou.  Rovněţ můţe 

slouţit jako podklad při hledání optimálních druhů iniciačních zdrojů pro experimentální 

stanovování technicko-bezpečnostních parametrů hořlavých plynů, případně také při 

zjišťování příčin výbuchů zapříčiněných horkými povrchy. 
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Příloha č. 1: Pouţité měřicí přístroje 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

Fotografie zařízení VK-100 

 

 

 

Laboratorní napájecí zdroj Manson SPS 9602 

Regulovatelný výstup napětí: 1-30 V (DC) 

 

Jmenovitý výstupní proud: 30 A 

 

Typ pouţitého zobrazovače: 

2x LED 3místný 

Počet kanálů: 1 

Koeficient stabilizace napětí při změně 

zatíţení:  

0,1% + 5 mV 

Zvlnění a šumy napětí (regulovaného): 

≤40 mVp-p 

Účiník:  ≥ 0,97 

Účinnost: 85% 

Rozměry: 110 x 220 x 360 mm 

Hmotnost: 5,8 kg 

Zdroj napájení:  230 VAC 50/60 Hz 

 



Příloha č. 2: Pouţité měřicí přístroje 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

  

 

Ruční měřicí přístroj EX-OX METER AUER/MSA 

Typ přístroje: přenosný 

 

 

Měřený plyn: metan, kyslík 

Měřící rozsah: 

EX: 0 - 100 % DMV 

OX: 0 - 25 obj. % kyslík 

Princip: 

EX: katalytické spalování 

OX: elektrochemický senzor 

 

Přesnost zobrazení: 

EX: +/-10 % z měřené hodnoty rozsahu 

OX: +/- 2 % z měřené hodnoty rozsah 

 

Čas nastavení: 

EX: 10 sek na metan 

OX: difúze 20 sek., pumpa 18 sek. 

 

Odběr vzorku - difúzí: 

zabudovaná elektrická pumpa (hadice, odběrová sonda) 

 

Průtok pumpou:  

cca 0,3 - 0,5 l/min 

 

 

Univerzální modulový systém OMB-DAQ-56 

Vlastnosti: 

 
Vícefunkční modul pro sběr dat spojený s PC pomocí 

univerzální sériové linky 

 

Přímé měření pro napěťové, frekvenční, pulzní, 

termočlánkové a digitální vstupy 

 

8 digitálních V/V kanálů, 2 frekvenční kanály 

 

22-bitový konvertor pro vysoké rozlišení  

 

 Vestavěná teplotní kompenzace pro přímé měření 

pomocí termočlánků 

 

 Měření frekvence do 1 MHz 

 

 Programovatelný vstupní rozsah ±31 mV aţ ±20 V 

 

 



Příloha č. 3: Kompletní výsledky měření mezí výbušnosti metanu pro ocelový drát 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

  

Tabulka P3.1: Kompletní výsledky měření dolní meze výbušnosti metanu s ocelovým drátem 

Koncentrace [%] 

Povrch [mm²] 

10,2 20,3 40,4 80,6 120,8 151 201,2 251,5 

Výbuch (A – ano, N - ne) 

9 A A A A A A A A 

8 A A A A A A A A 

7 A A A A A A A A 

6 A A A A A A A A 

5,5 A A A A A A A A 

5,4 A A A A A A A A 

5,3 A A A A A A A A 

5,2 A A A A A A A A 

5,1 A A A A A A A A 

5 A/A/A A/A/A A A A A A A 

4,9 N/N/N N/A/A A A A A A A 

4,8 - N/N A A A A A A 

4,7 - - A/A/A A A A A A 

4,6 - - N/N/N A/A/A A A A A 

4,5 - - - A/N/N A/A/A A/A/A A/A/A A/A/A 

4,4 - - - N N/N/N N/N/N N/N/N N/N/N 

LEL 5 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Tabulka P3.2: Kompletní výsledky měření horní meze výbušnosti metanu s ocelovým drátem 

Koncentrace [%] 

Povrch [mm²] 

10,2 20,3 40,4 80,6 120,8 151 201,2 251,5 

Výbuch (A – ano, N - ne) 

9 A/A/A A A A A A A A 

10 N/N/N A A A A A A A 

11 - A/A/A A A A A A A 

12 - N/N/N A/A/A A A A A A 

13 - - N/N/N A/A/A A A A A 

14 - - - N/N/A A/A/A A/A A A 

15 - - - N N/N/N A/A/N A/A/A A/A/A 

16 - - - - - N/N N/N/N N/N/N 

UEL 9,0 11,0 12,0 13,3 14,0 14,7 15,0 15,0 

 



Příloha č. 4: Kompletní výsledky měření mezí výbušnosti metanu pro odporový pásek 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

Tabulka P4.1: Kompletní výsledky měření dolní meze výbušnosti metanu s odporovým páskem 

Koncentrace [%] 

Povrch [mm²] 

32,6 65,2 97,8 130,4 163 

Výbuch (A – ano, N - ne) 

9 A A A A A 

8 A A A A A 

7 A A A A A 

6 A A A A A 

5,5 A A A A A 

5,4 A A A A A 

5,3 A A A A A 

5,2 A A A A A 

5,1 A A A A A 

5 A/A/A A A A A 

4,9 N/A/N A A A A 

4,8 N A/A/A A A A 

4,7 - N/N/N A A A 

4,6 - - A/A A A 

4,5 - - N/A/A A/A/A A/A/A 

4,4 - - N/N N/N/N N/N/N 

LEL 4,9 4,7 4,5 4,5 4,5 

 

Tabulka P4.2: Kompletní výsledky měření horní meze výbušnosti metanu s odporovým páskem 

Koncentrace [%] 

Povrch [mm²] 

32,6 65,2 97,8 130,4 163 

Výbuch (A – ano, N - ne) 

9 A A A A A 

10 A/A/A A A A A 

11 N/N/N A A A A 

12 - A A A A 

13 - A/A/A A A A 

14 - N/N/N A/A/A A A 

15 - - N/N/N A/A/A A/A/A 

16 - - - N/N/N N/N/N 

UEL 11,0 13,0 14,0 15,0 15,0 



Příloha č. 5: Grafická znázornění výsledků měření vlivu velikosti energie vybraných velikostí odporového 

pásku na rozsah výbušnosti metanu 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

 

Obrázek P5.1: Grafické znázornění vlivu velikosti energie odporového pásku o velikosti povrchu  

130,4     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

 

Obrázek P5.2: Grafické znázornění vlivu velikosti energie odporového pásku o velikosti povrchu  

97,8      na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  
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Příloha č. 5: Grafická znázornění výsledků měření vlivu velikosti energie vybraných velikostí odporového 

pásku na rozsah výbušnosti metanu 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

 

Obrázek P5.3: Grafické znázornění vlivu velikosti energie odporového pásku o velikosti povrchu  

65,2      na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

 

Obrázek P5.4: Grafické znázornění vlivu velikosti energie odporového pásku o velikosti povrchu  

32.6      na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  
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Příloha č. 6: Grafická znázornění výsledků měření vlivu velikosti energie vybraných velikostí ocelového 

drátu na rozsah výbušnosti metanu 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

 

Obrázek P6.1: Grafické znázornění vlivu velikosti energie ocelového drátu o velikosti povrchu  

201,2     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

 

Obrázek P6.2: Grafické znázornění vlivu velikosti energie ocelového drátu o velikosti povrchu  

80,6     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  
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Příloha č. 6: Grafická znázornění výsledků měření vlivu velikosti energie vybraných velikostí ocelového 

drátu na rozsah výbušnosti metanu 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

 

Obrázek P6.3: Grafické znázornění vlivu velikosti energie ocelového drátu o velikosti povrchu  

40,4     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  

 

Obrázek P6.4: Grafické znázornění vlivu velikosti energie ocelového drátu o velikosti povrchu  

20,3     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  
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Příloha č. 6: Grafická znázornění výsledků měření vlivu velikosti energie vybraných velikostí ocelového 

drátu na rozsah výbušnosti metanu 

Bc. Ivan Pavlů 

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi 

 

 

 

 

Obrázek P6.5: Grafické znázornění vlivu velikosti energie ocelového drátu o velikosti povrchu  

10,2     na rozsah výbušnosti metanu ve směsi se vzduchem  
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