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Anotace 

BUKOWSKI, Michal. Vliv iniciační energie indukční elektrické jiskry na meze výbušnosti. 

Ostrava, 2010. 91 s. Diplomová práce. VŠB- Technická univerzita Ostrava. 
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 Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu velikosti iniciační energie 

indukční elektrické jiskry na meze výbušnosti. Část práce je rovněž věnována problematice 

přenosu energie z iniciačního zdroje mezi výstupní elektrody. V teoretické části autor shrnuje 

poznatky o iniciaci výbušných směsí s důrazem na iniciaci elektrickým jiskrovým výbojem. 

Praktická část obsahuje měření a výpočet energie indukční elektrické jiskry v závislosti na 

parametrech obvodu a experimentální stanovení vlivu velikosti její iniciační energie na rozsah 

výbušnosti u vybraných výbušných souborů. 

 

 

Abstrakt 

BUKOWSKI, Michal. Influence of Initiation Energy of Electric Induction Spark on Explosion 

Limits. Ostrava, 2010. 91 s. Diploma tehesis. VSB- Technical University of Ostrava. 

 

Key words: explosiveness range, induction spark, energy, initiation, explosion. 

 

 This diploma thesis investigates influence of the quantity of the initiation induction 

energy of electric spark on explosion limit. Part of the thesis also investigates problem of 

energy transport from initiation electrode to output electrodes. Theoretical part summarises 

findings about initiation of explosive mixtures, concentrating on initiation of electric spark 

discharge. The practical part includes measurements and calculation of induction spark energy 

in relation with electric circuit‘s parameters and experimentaly determining influence of 

quantity of it’s initiation energy to the range of explosiveness for selected explosives.
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Použité pojmy a jejich vysvětlení 

� Hořlavá látka: látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi, 

která, pokud dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním 

prostředkem (nejčastěji se vzduchem),  

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

nebo vzrůstem obou těchto veličin, 

� Deflagrace: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí, 

� Detonace: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou, 

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

nastat výbuch, 

� Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti, 

� Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit): dolní mez rozsahu výbušnosti, 

� Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit): horní mez rozsahu výbušnosti, 

� Bod vzplanutí FP (flash point): minimální teplota, za stanovených podmínek 

zkoušky, při které kapalina vytvoří dostatečné množství plynu nebo par, že po aplikaci 

iniciačního zdroje okamžitě vzplane, 

� Dolní bod výbušnosti LEP (lower explosion point): teplota hořlavé kapaliny, při 

které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti, 

� Horní bod výbušnosti UEP (upper explosion point): teplota hořlavé kapaliny, při 

které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna horní mezi výbušnosti, 

� Výbušná atmosféra (explosive atmosphere): směs vzduchu a hořlavých látek ve 

formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po 

vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi, 

� Hybridní směs (hybrid mixture): směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných 

fyzikálních stavů, 

� Minimální iniciační energie MIE (minimum ignition energy): nejnižší 

nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru, která je při vybití právě schopna 

vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné atmosféry při stanovených zkušebních 

podmínkách, 

� Teplota vznícení hořlavého plynu nebo hořlavé kapaliny tvzníc (ignition 

temperature of a combustible gas or of a combustible liquid): nejnižší teplota 

horké stěny, určená za stanovených zkušebních podmínek, při které dojde ke vznícení 

směsi plynu nebo páry se vzduchem, 
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� Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tr
min (minimum ignition 

temperature of a dust cloud): nejnižší teplota horkého povrchu, při které dojde ke 

vznícení nejsnadněji zápalné směsi prachu se vzduchem při stanovených zkušebních 

podmínkách, 

� Minimální teplota usazené vrstvy prachu tu
min (minimum ignition temperature of 

a dust layer): nejnižší teplota horkého povrchu, při které dojde ke vznícení v usazené 

vrstvě prachu při stanovených zkušebních podmínkách, 

� Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy, 

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

atmosféry o dané koncentraci, 

� Rychlost narůstání výbuchového tlaku 
výbdt

dp








: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky (závislost tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě), 

� Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku 
maxdt

dp








max a kubická konstanta KG resp. Kst 

jsou měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi, 

� Maximální výbuchový tlak pmax (maximum explosion pressure): maximální tlak 

vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených 

podmínek zkoušky (při optimální koncentraci směsi),   

� Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 
maxdt

dp








 (maximum rate of 

explosion presure rise): maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při 

výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené 

nádobě za stanovených zkušebních podmínek. [3, 21] 
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1 Úvod 

Výbuch představuje v praxi vždy nežádoucí jev, který svými účinky působí negativně 

nejen na stavební konstrukce, technologická zařízení apod., ale rovněž na člověka, kdy 

takovéto jevy jsou relativně velmi často spojeny s poškozením zdraví, či dokonce ztrátami na 

lidských životech. Aby mohlo k výbuchu dojít, musí být splněny tři základní podmínky jak 

vyplývá z obrázku 1.1. 

oxidační 

prostředek

iniciační zdroj výbušná směs

VÝBUCH

 
Obrázek 1.1: Podmínky vzniku výbuchu. 

 

Významnou část bezpečnosti technologií, ve kterých se vyskytují hořlavé resp. 

výbušné látky, tvoří hodnocení zdrojů iniciace. Jak je v textu dále rozebráno, můžeme 

z praktického hlediska rozlišovat dva druhy iniciačních zdrojů a sice teplo (plamen, horké 

povrchy, horké plyny, mechanické jiskry) a elektrické jiskry. Posouzení schopnosti 

elektrických jisker iniciovat daný hořlavý nebo výbušný soubor, potažmo posouzení vlivu 

velikosti energie elektrické jiskry na meze výbušnosti, má tedy pro bezpečnostní praxi 

podstatný význam. 
 

Problematika stanovení mezí výbušnosti plynů, par a jejich směsí se vzduchem je 

v rámci České republiky řešena technickou normou [21]. Tato norma definuje pro jejich 

stanovení dvě zkušební metody a sice metodu T (,,trubicová“ metoda), u které se jako 

iniciační zdroj používá série indukčních jisker o definovaných vlastnostech a metodu 

B (metoda s ,,autoklávem“), u které se kromě série indukčních jisker využívá také iniciačního 

zdroje ve formě tavného drátku, který vytváří průchodem proudu elektrický oblouk. 
 

Tato diplomová práce v podstatě navazuje na práci bakalářskou, jejímž předmětem 

bylo zhotovení zdroje indukční elektrické jiskry o relativně nízkých hodnotách energie, jež je 

vhodná zejména k iniciaci hořlavých plynů a par hořlavých kapalin. Předmětem této práce je 

využití realizovaného zdroje při praktických měřeních pro posouzení iniciační schopnosti 



 7 

indukční elektrické jiskry, resp. posouzení vlivu velikosti energie indukční jiskry na rozsah 

výbušnosti konkrétních výbušných souborů.  
   

 Cílem práce je tedy zejména provést praktická měření, která mají za úkol ověřit 

teoretické předpoklady v této oblasti, rozbor dosažených výsledků a v neposlední řadě jejich 

porovnání s jinými autory zabývajícími se touto problematikou. K realizaci praktických 

měření je využito technických prostředků pracoviště protivýbuchové laboratoře Fakulty 

bezpečnostního inženýrství VŠB- Technické univerzity Ostrava. 
 

V průběhu řešení práce vyvstala také otázka, zdali energie indukční jiskry, která byla 

měřena mezi výstupními elektrodami, odpovídá velikosti energie zdroje určené pomocí 

matematických vztahů na základě znalosti parametrů obvodu. Znalost této skutečnosti je pro 

bezpečnostní praxi velmi podstatnou, poněvadž v současné době se při hodnocení iniciační 

schopnosti elektrické jiskry vychází z předpokladu, že energie zdroje odpovídá energii na 

jiskřišti. Provedené expertízy této problematiky však prokazují, že tyto energie si rovny 

nejsou, což do značné míry mění pohled na stanovené hodnoty iniciačních energií výbušných 

souborů, které jsou tabelizovány pro standardní podmínky. Výbušné směsi by tedy teoreticky 

měly být iniciovatelné energií nižší než je v literatuře uváděno a proto je tato otázka velmi 

důležitou a jejímu studii je věnována také část této diplomové práce. 
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2 Základní poznatky o výbuchu 

Výbuch představuje ve své podstatě velmi rychle probíhající hoření hořlavých látek. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, aby mohlo dojít ke vzniku výbuchu, musí být k dispozici 

prostor, ve kterém se vyskytuje v potřebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka ve 

směsi s oxidačním prostředkem za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. 

Hořlavou látkou může být hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý 

prach nebo kombinace těchto látek nazývána hybridní směsí. Při reakci tohoto typu se ve 

velmi krátkém čase uvolňuje velké množství tepla. Působením tepla na hmotu dochází 

k velkému zvětšení objemu, kdy rychlost tohoto zvětšování závisí na rychlosti šíření plamene 

ve výbušné směsi. [3,12] 
 

Výbuch může mít různý charakter od poměrně pomalého průběhu několika m·s-1 až po 

vysoké hodnoty v řádech tisíců m·s-1. Z hlediska rychlosti šíření rozlišujeme dvě formy 

výbuchu a sice detonaci a deflagraci. Zatímco u explozivního hoření (deflagrace) rychlost 

šíření nepřevyšuje rychlost zvuku, detonace je výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí 

a vyznačující se rázovou vlnou. Mechanismus šíření výbuchu je v těchto případech odlišný, 

jelikož při detonaci přistupují ke kinetice reakce termodynamické a hydrodynamické 

podmínky, které nabývají převahy nad kinetikou vlastní reakce. Přenos energie v detonační 

vlně je způsoben adiabatickou kompresí a tlak v této vlně dosahuje až dvojnásobku hodnot 

tlaku při deflagraci. [17,19] 
 

Obecně platí, že hořlavé látky mohou vytvářet výbušnou atmosféru, pokud zkoušky 

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

výbuchu. Hořlavé látky mohou vytvářet výbušné směsi pouze v případě, že jsou dostatečně 

dispergovány a jejich množství ve směsi je takové, že skutečná koncentrace se nachází uvnitř 

rozsahu nebezpečí. [10] 
 

Možnost vytváření výbušné směsi závisí na vlastnostech přítomných látek a na 

pracovních podmínkách (teplota, tlak, stav pohybu prostředí, velikost, tvar a uspořádání 

prostoru, způsob zpracování látek, apod.). Příslušné vlastnosti vyjadřují tyto technicko 

bezpečnostní parametry: 

� dolní a horní mez výbušnosti (plyny a páry hořlavých kapalin), 

� dolní a horní bod výbušnosti, resp. bod vzplanutí (páry hořlavých kapalin), 

� dolní mez výbušnosti a bod nízkotepelné karbonizace prachu (prachy a mlhy). [10] 
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2.1 Výbuchová křivka, výbuchová charakteristika 

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

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

tlaku. Časový průběh narůstání tlaku při výbuchu znázorňuje tzv. výbuchová křivka uvedena 

na obrázku 2.1. [3] 
 

66
,6

0

1,8

p 
[MPa]

0 t [ms]

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6
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60 120 180 240 300 360 420 480
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pvýb

ti, výb

∆p

∆t

 
Obrázek 2.1: Výbuchová křivka směsi metanu se vzduchem . [3] 

 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba ti, výb než se projeví narůstání tlaku. Hodnota ti, výb 

představuje přípravnou dobu výbušné směsi k hoření a obecně se definuje jako tzv. indukční 

perioda. Od bodu B dochází k narůstání tlaku a reakční rychlost se v důsledku zvyšování 

teploty zvyšuje až do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu 

C do bodu D se rychlost narůstání výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních 

složek až do bodu D, kdy je nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin 

a kondenzace par. [3] 
 

Bod D je maximem výbuchové křivky, tlak v tomto bodě se nazývá výbuchový tlak 

pvýb. Bod C se pak označuje jako inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového 
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tlaku 
výbdt

dp








 nejvyšší. Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny 

v inflexním bodě dle vztahu: 

výbdt

dp

t

p
tg 








≅

∆

∆
=α  (2.1) 

 

Výraz 
výbdt

dp








vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi 

o koncentraci cx v uzavřeném objemu o velikosti V. [3] 
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Obrázek 2.2: Výbuchová charakteristika směsi metanu se vzduchem. [10] 
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Tvar výbuchové křivky a tím také hodnoty výbuchového tlaku pvýb a rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku 
výbdt

dp








se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi, jak 

vyplývá z obrázku 2.2. Nejvyšších hodnot těchto výbuchových parametrů je dosaženo při tzv. 

optimální koncentraci copt a označují se jako maximální výbuchový tlak pmax a maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku 
maxdt

dp








. Optimální koncentrace je u plynů a par 

o málo vyšší než stechiometrická, u prachů je to její 2 až 3 násobek. [10] 
 

Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od hodnoty copt se výbuchový tlak 

i rychlost narůstání výbuchového tlaku snižují až k mezím výbušnosti LEL a UEL, které 

ohraničují rozsah výbušnosti. [10] 

2.2 Meze výbušnosti 

Meze výbušnosti mají velký praktický význam, protože slouží zejména ke stanovení 

prostředí s nebezpečím výbuchu a tím upozornění na hrozící nebezpečí. Stanovení nebezpečí 

výbuchu pak dává podnět k řešení otázek protivýbuchové ochrany. Skutečné pracovní 

podmínky se obvykle liší od laboratorních a proto je důležité znát možné vlivy na meze 

výbušnosti a uvažovat je při posuzování nebezpečí. Mimo vlivu velikosti iniciační energie, jež 

je podrobně rozebrán v následující kapitole a jehož posouzení je předmětem této práce, mají 

na meze výbušnosti vliv také: 

� počáteční tlak v okamžiku iniciace, 

� počáteční teplota, 

� vlhkost, 

� obsah kyslíku, 

� vytváření hybridní směsi. [3] 
 

V praxi rozlišujeme dolní mez výbušnosti a horní mez výbušnosti, které nám 

ohraničují tzv. rozsah výbušnosti a můžeme tedy říci, že mimo ty meze není možné 

samostatné šíření výbuchu ve směsi. Příklady rozsahu výbušnosti pro vybrané látky jsou 

uvedeny v tabulce 2.1. Meze výbušnosti se udávají pro plyny a páry v obj.%, pro prachy 

a prašné směsi v g·m-3. Údaje o hodnotách dolních a horních mezí výbušnosti jsou tabelovány 

a platné pro tlak 101,325 kPa a teplotu 20 °C. Hmotně udané koncentrační hodnoty nelze 

přímo srovnávat z důvodu různé hustoty látek. Přepočet g·m-3 na obj.% je s dostatečnou 

přesností možný podle vztahu 2.2. 
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rel

hmot
obj 12

KMV
KMV

ρ⋅
=      [obj.%] (2.2) 

kde 

KMVobj objemově udaná koncentrační mez [obj.%], 

KMVhmot hmotně udaná koncentrační mez [g·m-3], 

ρrel relativní hustota par (vzduch= 1) [-]. [12, 16] 
 

Tabulka 2.1: Rozsah výbušnosti vybraných látek. [13] 

Iázev látky 
Dolní mez výbušnosti 

LEL [obj.%] 

Horní mez výbušnosti 

UEL [obj.%] 

aceton 1,6 15,3 

acetylen 1,2 80,0 

amoniak 15,5 31,0 

benzín 1,1 6,0 

butan 1,6 8,5 

metan 5,0 15,0 

oxid uhelnatý 12,5 75,0 

propan 1,9 9,5 

sirouhlík 1,3 50,0 

sirovodík 4,3 45,5 

svítiplyn 5,8 63,0 

zemní plyn 4,3 15,0 
 

2.2.1 Dolní mez výbušnosti 

Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) představuje nejnižší koncentraci 

hořlavé látky vyjádřené v obj.% nebo g·m-3 ve směsi s oxidačním prostředkem, která je 

schopná při určité iniciační energii šířit plamen. Všeobecně platí, že hodnota dolní meze 

výbušnosti je přesněji stanovitelná a na fyzikálních a jiných podmínkách méně závislá než 

horní mez výbušnosti. V homologických řadách chemických sloučenin se dolní a horní 

hranice výbušnosti se zvyšující se molekulovou hmotností snižuje. Přítomnost kyslíku, ale 

také jiných prvků (kromě uhlíku a vodíku), v molekule obvykle snižuje dolní mez výbušnosti 

a rozšiřuje tak výbušnou oblast. Pro stanovení dolní meze výbušnosti lze použít vztah: 
 

cH

4609
LEL

∆
=      [obj.%] (2.3) 
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kde 

∆Hc spalná entalpie [kJ·kmol] 
 

Pro výpočet dolní meze výbušnosti jednoduchých směsí lze použít následující rovnici: 
 

i

i

LEL

x
100

LEL =      [obj.%] 
(2.4) 

kde 

xi podíl plynu složky i ve směsi [obj.%], 

LELi dolní mez výbušnosti dané složky i [obj.%]. [9, 10, 12] 

2.2.2 Horní mez výbušnosti 

Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit) představuje nejvyšší koncentraci 

hořlavé látky v obj.% nebo g·m-3 ve směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. 

Zatímco u prachů se tato veličina při bezpečnostních úvahách nepoužívá, protože provoz při 

koncentraci nad horní mezí výbušnosti není možno považovat za bezpečný, u plynů a par 

hořlavých kapalin se určuje, protože má v praxi význam mimo jiné z toho důvodu, že celá 

řada technologií pracuje s vyloučením kyslíku a pokles koncentrace pod horní mez výbušnosti 

je tedy kritický parametr. Pro stanovení horní meze výbušnosti lze použít vztah: 
 

56,0LEL1,7UEL ⋅=      [obj.%] (2.5) 

kde 

LEL dolní mez výbušnosti [obj.%], 
 

Pro výpočet horní meze výbušnosti jednoduchých směsí lze použít následující rovnici: 
 

i

i

UEL

x
100

UEL =      [obj.%] 
(2.6) 

kde 

UELi horní mez výbušnosti dané složky i [obj.%]. [10, 12, 18] 
 

2.3 Vliv iniciační energie na meze výbušnosti a na průběh výbuchu 

Rozsah výbušnosti se s rostoucí iniciační energií rozšiřuje, přičemž se zejména horní 

mez výbušnosti posouvá k vyšším hodnotám, jak je uvedeno na příkladu směsi metanu se 
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vzduchem na obrázku 2.3. Meze výbušnosti se běžně stanovují při pokojové teplotě, 

atmosférickém tlaku a standardní iniciační energii, která je u plynů a par Ei= 10 J a u prachů 

Ei= 10 KJ. [3] 
 

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

10 0

10 1

10 2

E [J]

0 5 10 15 CCH4 
[obj.%]

UEL
LEL

MIE

oblast výbušnosti

 

 

Obrázek 2.3: Vliv velikosti iniciační energie na meze výbušnosti směsi metanu se vzduchem. [3] 

 

Iniciační energie má vliv také na průběh výbuchu. S rostoucí iniciační energií se 

zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Při zkoušení vlastností 

směsí se k iniciaci používá tzv. standardní iniciační energie, avšak tato energie u některých 

směsí nemusí být pro iniciaci dostačující a proto je pak nutno použít energie vyšší, aby nebyly 

omylem tyto směsi považovány za nevýbušné. [3] 

2.4 Minimální iniciační energie (MIE) 

Minimální iniciační energie je nejmenší energie jiskry, která je schopna zapálit 

nejsnadněji iniciovatelnou směs hořlavé látky s oxidačním prostředkem. Znalost hodnot této 

veličiny je důležitá pro posuzování potenciálního nebezpečí iniciace hořlavých plynných 

směsí elektrostatickými a indukovanými výboji.  
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Hodnota minimální iniciační energie je rovněž podkladem pro zařazení látek do tzv. 

tříd jiskrové citlivosti. Velikost minimální iniciační energie MIE odpovídající příslušné třídě 

citlivosti je uvedena v tabulce 2.2. [6] 

 

Tabulka 2.2: Rozdělení látek do tříd jiskrové citlivosti. [6] 

Třída citlivosti Minimální iniciační energie MIE [mJ] 

1 do 0,025 

2 od 0,025 do 0,2 

3 od 0,2 do 4 

4 od 4 do 20 

5 vetší než 20 

 

Hodnoty minimálních iniciačních energií směsí hořlavých látek s oxidačními 

prostředky se v různých literaturách nepatrně liší. Jejich velikost je stanovena na základě 

využití laboratorních metod, přičemž podmínky, při kterých jsou tyto metody realizovány, 

mohou být odlišné a jsou tedy v důsledku zdrojem jejich odchylek při vzájemném 

porovnávání. Tyto hodnoty je tedy potřeba brát pouze jako orientační a je nutno uvažovat 

vždy také podmínky, při kterých byly stanoveny. V tabulce 2.3 jsou uvedeny hodnoty 

minimálních iniciačních energií několika vybraných látek. 
 

Tabulka 2.3: Minimální iniciační energie vybraných látek. [1, 5] 

Iázev látky Minimální iniciační energie MIE [mJ] 

acetaldehyd 0,37 

aceton 1,15 

acetylen 0,017 

benzen 0,2 

benzín 0,8 

butan 0,25 

cyklohexan 0,22 

etan 0,24 

etylén 0,07 

metan 0,28 

metanol 0,14 

propan 0,25 

propylen 0,28 

toluen 0,24 
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2.4.1 Vliv tlaku na hodnotu MIE 

Hovoříme-li o iniciaci jiskrovým výbojem, můžeme říci, že hodnota minimální 

iniciační energie závisí na tlaku. Obecně platí, že se zvyšujícím se tlakem se snižuje 

minimální iniciační energie dané směsi. Jedno z možných vyjádření hodnoty minimální 

iniciační energie při uvažovaném tlaku MIEp uvádí následující vztah: 
 

3,2

0

0
pp

p

1
15,0

p

1

p

1

1MIEMIE
0



















+

−

+⋅=      [J] (2.7) 

kde 

0pMIE  minimální iniciační energie směsi při atmosférickém tlaku [J],  

p tlak [Pa], 

p0 atmosférický tlak [Pa]. [15] 

2.4.2 Vliv teploty na hodnotu MIE 

S rostoucí teplotou dochází ke snižování minimální iniciační energie o hodnotu, která 

je závislá na vznětlivosti dané látky.  
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Obrázek 2.4: Vliv teploty na minimální iniciační energii MIE vybraných látek. [11] 



 17 

Grafické znázornění závislosti minimální iniciační energie na teplotě je uvedeno pro 

vybrané látky na obrázku 2.4. Jak z obrázku vyplývá, všechny přímky směřují do jednoho 

bodu, který odpovídá teplotě 1000 °C a hodnota minimální iniciační energie je v tomto bodě 

pro všechny látky stejná a to 0,088 mJ. Pokud je známa minimální iniciační energie dané 

látky při pokojové teplotě, pak přímka spojující tento bod s průsečíkem (1000 °C, 0,088 mJ) 

popisuje teplotní závislost minimální iniciační energie až do teploty 300 °C. [11] 
 

Pro odhad hodnoty minimální iniciační energie při uvažované teplotě MIEt (pro 

teploty v rozsahu 25 až 300 °C) lze použít následující vztah: 
 

( ) ( )056,4MIElogtlog624,0873,1056,4
t

C2510MIE +⋅−+− °=      [J] (2.8) 

kde 

MIE25 °C minimální iniciační energie směsi při teplotě 25 °C [J],  

t teplota [°C]. [11] 

2.5 Iniciační zdroje 

Iniciační zdroje dodávají energii potřebnou pro přípravu hořlavé látky a aktivizaci 

výbušného nebo hořlavého souboru. Pro hodnocení iniciačních zdrojů se používají tyto 

technicko bezpečnostní parametry: 

� teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny tvzníc ve °C, 

� minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tr
min ve °C, 

� minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu tu
min ve °C, 

� indukční perioda τI v s nebo v ms (přípravná doba hořlavého nebo výbušného souboru 

ke vznícení), 

� minimální iniciační energie MIE v J. [3] 
 

Energetický zdroj EZ o energii EEZ se může stát iniciačním zdrojem, jestliže je 

splněno: 

tEZ > tMIN  nebo  tEZ > tvzníc (2.9) 

τEZ > τI (2.10) 

EEZ > MIE (2.11) 
 

Nebezpečí iniciace tedy nehrozí, jestliže je splněna podmínka alespoň jedné z následujících 

nerovnic: 

tEZ < kB1 · tMIN  nebo  tEZ < kB1 · tvzníc (2.12.) 
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τEZ < kB2 · τI (2.13) 

EEZ < kB3 · EI, MIN    (2.14) 
 

kde 

tEZ teplota energetického zdroje [°C],  

τEZ doba po kterou energetický zdroj má 

teplotu vyšší než tMIN resp. tvzníc [s], 

EEZ energie energetického zdroje [J], 

kB1, kB2, kB3 bezpečnostní koeficienty [-]. [3] 
 

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

má určitou teplotu a je schopna po určitou dobu odevzdávat potřebné množství energie 

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

systému, k určité látce. Z praktického hlediska je možno dělit iniciační zdroje na dva druhy: 

� teplo (plamen, horké povrchy, mechanické jiskry), 

� elektrické jiskry. [3] 
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3 Teoretický rozbor elektrické jiskry 

 Vnějším vzhledem se jiskra podobá krátkou dobu trvajícímu elektrickému oblouku. Je 

tvořena několika výbojovými kanály, které mají poměrně malý průřez a vyzařují velmi 

intenzivní světlo. Všechny kanály vycházející z jedné elektrody nemusí  končit na druhé 

elektrodě, ale mohou také končit ve vzduchu. Přeskok jiskry je provázen poměrně velikým 

hlukem. Je to způsobeno vytvořením rázové vlny ve vzduchu při vzniku výbojové dráhy 

jiskry. Jiskru zařazujeme do samostatných výbojů, i když její časové trvání je velmi krátké. 

Ve většině případů nepotřebuje jiskra vnější zdroj, který by ionizačními pochody vytvářel 

elektrické náboje ve výbojové dráze. Dobu vytváření, trvání a zániku jiskry rozdělujeme do 

čtyř etap: 

� zapálení jiskry, 

� vytvoření výbojového kanálu s vysokou teplotou, tj. vytvoření výbojového plazmatu, 

� zvětšování výbojové dráhy (tato etapa vzniká pouze v případě, je-li zdrojem elektrické 

energie kondenzátor), 

� zánik jiskry, kdy výbojová dráha zaniká vyzářením energie, která v ní byla 

nahromaděna. [4] 
 

Doba vytváření jiskry se měří od okamžiku přiložení napětí dostačujícího k zapálení 

jiskry. Tato doba je ve většině případů velmi krátká a můžeme ji rozdělit do dvou částí: 

� zpoždění zapalovacího procesu, 

� vlastní doba vytváření jiskry. [4] 
 

Zpoždění zapalovacího procesu nazýváme dobu, ve které se po připojení napětí na 

elektrody nezačne vytvářet jiskra. Je to doba, za kterou vznikne v prostoru mezi elektrodami 

první elektrický náboj nutný pro vznik výboje. Zpoždění zapalovacího procesu závisí na dvou 

pravděpodobnostních procesech:  

� proces, který je dán pravděpodobností výskytu náboje ve výbojové dráze, 

� proces, který je dán pravděpodobností vzniku ionizačního pochodu vytvářejícího 

elektrické náboje. [4] 
 

Elektrický výboj může vzniknout uvolněním elektronu z katody fotoelektrickým 

jevem, případně ionizací plynu mezi elektrodami kosmickým nebo radioaktivním zářením. 

Doba za kterou dojde ke vzniku prvního ionizačního pochodu je proměnná, přestože poměry 
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na jiskřišti jsou stále stejné. Střední doba zapalovacího procesu závisí na několika činitelích, 

kdy hlavními z nich jsou: 

� intenzita ionizačního záření,  

� velikost přiváděného napětí, které musí být vyšší než zapalovací napětí jiskry. [4] 
 

Dobu zpoždění můžeme zkrátit ozařováním jiskřiště ultrafialovými paprsky nebo 

rentgenovým zářením. Ozářením s dostatečnou intenzitou může být doba zpoždění snížena až 

na nulu. Doba vlastního vytvoření jiskry je určena časem, který uplyne mezi začátkem 

vytvoření první elektronové laviny a vznikem výbojové dráhy spojující vodivě obě elektrody. 

Tento čas není statické povahy, ale závisí pouze na parametrech výboje. [4] 
 

Jiskra představuje určitou formu samostatného výboje, protože nevyžaduje působení 

ionizačního činidla, avšak je to výboj nestabilní a nestacionární. Jiskrový výboj se může 

vyvinout v případě nehomogenního elektrického pole z koróny, která představuje určitou 

formu samostatného výboje a to nestacionárního, avšak stabilního. Přitom rozumíme 

stabilním výbojem takový výboj, který je možno udržet po libovolnou dobu a stacionárním 

takový, jehož parametry jsou časově nezávislé. [7]  
 

 Jiskra vznikne, když intenzita elektrického pole mezi elektrodami je větší než 

počáteční intenzita elektrického pole potřebná ke vzniku koróny. Po vytvoření vodivé dráhy 

se začne vytvářet plazma jiskrového výboje. Doba vytváření plazmatu jiskry je řádově 10-8 s. 

Za tuto dobu musí být plyn ve výbojové dráze zahřát na vysokou teplotu. Další podmínkou 

vzniku jiskry je velký vnitřní odpor zdroje, poněvadž při jeho nízké hodnotě dojde ke vzniku 

elektrického oblouku. Fotografickým studiem vytváření výbojové dráhy bylo zjištěno, že 

nevzniká pouze jedna jiskra, ale celý sled dílčích jisker následujících za sebou ve velmi 

krátkých časových intervalech. [4] 
 

 Poněvadž jiskra vzniká při tlacích rovných tlaku atmosférickému nebo vyšších, musí 

být zapalovací napětí jiskry, nazývané průrazné napětí, velké. Po přemostění výbojové dráhy 

mezi elektrodami kanálem jiskry klesne následkem velké ionizace ve výbojovém kanálu 

odpor, a tím i napětí na elektrodách, na velmi malou hodnotu. Je-li vnitřní odpor zdroje 

elektrické energie velký, zanikne výboj po průchodu krátkého proudového impulsu. Časový 

průběh napětí a proudu je pro tento případ schématicky znázorněn na obrázku 3.1. Po 

zaniknutí výbojového plazmatu se zvýší napětí na elektrodách na původní hodnotu a jiskra se 

opakuje vytvořením nového výbojového kanálu. Doba opětovného zvýšení napětí je tím větší, 

čím větší je kapacita kondenzátoru tvořeného elektrodami výboje a dielektrikem mezi nimi. 



 21 

Stejného účinku dosáhneme připojením kondenzátoru paralelně k elektrodám. Čím je jeho 

kapacita větší, tím je čas mezi přeskokem dvou po sobě následujících dílčích jisker delší. 

Připojení kondenzátoru má za následek zvětšení intenzity jiskry a všech průvodních jevů. 

Poněvadž výbojovým kanálem prochází větší množství elektrické energie, amplituda a doba 

proudového impulsu jsou větší. [4] 
 

U

I
doba 

předzápalu

U= f(t)

I= ?(t)

 

Obrázek 3.1: Časový průběh napětí a proudu jiskry. [4] 

 

3.1 Rozdělení elektrických výbojů 

Obecně lze říci, že každý elektrický výboj musí mít svůj zdroj energie. Zdroj energie 

má významný vliv nejen na velikost uvolňované energie v elektrickém jiskrovém výboji, ale 

rovněž na jeho další parametry, jako je délka trvání a elektrické vlastnosti (napětí a proud 

mezi elektrodami). Podle zdroje energie lze elektrické výboje rozdělit do tří základních skupin 

a sice na elektrické výboje: 

� indukčního charakteru, 

� kapacitního charakteru, 

� kombinované. [14] 
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3.1.1 Indukční elektrický výboj 

Indukční elektrický výboj je tvořen uvolněním elektromagnetické energie, která se 

akumulovala v indukční cívce. Vyznačuje se především delším průběhem a nízkými 

hodnotami napětí. Pro tento druh výboje je nutná relativně malá vzdálenost mezi vybíjecími 

elektrodami. Ionizace, která podporuje iniciaci, není příliš velká, avšak vyznačuje se dlouhou 

dobou trvání. Dodnes není zcela známo, jaký vliv kvantitativně tyto vlastnosti na iniciaci 

mají. Tohoto druhu jisker se využívá především ke startu jisker kapacitních a nebo v pulzních 

iniciačních zdrojích. Energie nahromaděná v cívce je dána vztahem: 
 

2iL
2

1
E ⋅⋅=      [J] (3.1) 

kde 

L indukčnost cívky [H],  

I proud protékající cívkou [A]. [20] 

3.1.2 Kapacitní elektrický výboj 

Kapacitní elektrický výboj je tvořen uvolněním elektrostatické energie nahromaděné 

v kondenzátoru. Vyznačuje se především velmi krátkým průběhem a vysokými hodnotami 

napětí. Vysoká ionizace a větší vzdálenost mezi elektrodami zlepšují iniciační schopnost 

takovýchto jisker, do jaké míry ale není doposud známo. Energie nahromaděná 

v kondenzátoru je dána vztahem:  
 

2UC
2

1
E ⋅⋅=      [J] (3.2) 

kde 

C kapacita kondenzátoru [F],  

U napětí na kondenzátoru [V]. [20] 

 

3.1.3 Kombinovaný elektrický výboj 

Kombinovaný elektrický výboj vzniká při použití vysokonapěťové indukční cívky. 

Vzniklý elektrický výboj má z počátku kapacitní charakter, který přechází v charakter 

induktivní jak je znázorněno na obrázku 3.2. Lze říci, že každý elektrický výboj je 

kombinovaný, ale vždy převládá jeden charakter. Při praktických měřeních se však ukázalo, 



 23 

že průběhy vychází z mnohem složitější teorie o přechodových jevech v elektrických 

obvodech. [14] 
 

U
kapacitní 
charakter

indukční 
charakter

t  
Obrázek 3.2: Průběh napětí na elektrodách při kombinovaném elektrickém výboji. [14] 

 

3.2 Vliv elektrod 

Pro vznik jiskry je nezbytné, aby napětí na elektrodách bylo vyšší než hodnota tzv. 

počátečního napětí. Toto napětí pak nazýváme průrazným napětím a příslušnou intenzitu 

elektrického pole jako tzv. průraznou intenzitu. Jejich velikost ovlivňují zejména následující 

parametry: 

� druh a geometrický tvaru elektrod,  

� uspořádání elektrod a rozdělení napětí na nich vzhledem k zemi, 

� vlastnosti a tlak plynu ve výbojové dráze. [4] 
 

Zvyšuje-li se napětí mezi dvěma vodiči ve vzduchu za normálního tlaku, vznikne při 

malých vzdálenostech vodičů ihned jiskra, kdežto při větších vzdálenostech vznikne nejdříve 

koróna a následně při dostatečně vysokém napětí jiskra. V prvním případě je počáteční napětí 

současně napětím průrazným, kdežto v druhém případě je průrazné napětí rovno meznímu 

napětí jiskry. Koróna má charakteristiku stoupající, jakmile nastane průraz, vznikne jiskra, 

která již má charakteristiku klesající. Tato charakteristika přechodu koróny v jiskru je 

graficky znázorněna na obrázku 3.3. [4] 
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U

I

koróna jiskra

 
Obrázek 3.3: Charakteristika přechodu koróny v jiskru. [4] 

 

3.3 Vliv prostředí ve výbojové dráze 

Na počáteční napětí Up, při němž začne výbojovou drahou protékat proud a objeví se 

světelné úkazy a jehož hodnota musí být překonána aby mohlo dojit ke vzniku jiskry, mají 

vliv tyto parametry: 

� doskok (vzdálenost elektrod), 

� tlak plynu. 

Toto napětí je dáno křivkou Paschenova zákona, který lze obecně zapsat ve tvaru: 
 

( )dpfU p ⋅=      [kV] (3.3) 

kde 

p tlak plynu [torr], 

d doskok [cm]. [4] 
 

Paschenův zákon tedy říká, že v určitém plynu je počáteční napětí stejné, pokud je 

stejný součin tlaku plynu a doskoku. Tato závislost pro jiskřiště ve vzduchu je uvedena na 

obrázku 3.4. 
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Obrázek 3.4: Paschenův zákon pro jiskřiště ve vzduchu. [4] 
 

Při malých hodnotách součinu tlaku plynu a doskoku p·d průrazné napětí klesá a po 

průchodu minimem s rostoucí velikostí součinu p·d stoupá. Pro hodnoty p·d > 100 se napětí 

lineárně s tímto součinem zvyšuje. Poněvadž počáteční napětí při konstantní hustotě není 

ovlivněno teplotou, můžeme tvrdit, že závisí pouze na součinu doskoku a hustoty plynu, tj. 

závisí pouze na počtu molekul ve výbojové dráze. [4] 
 

Při snižování tlaku plynu průrazné napětí klesá. K tomuto jevu ale dochází pouze do 

určité mezní hodnoty tlaku, kdy při jeho dalším snižování se průrazné napětí opět rychle 

zvyšuje. Nejnižší průrazné napětí přísluší tím nižšímu tlaku, čím větší je vzdálenost elektrod. 

Z toho plyne, že při sníženém tlaku plynu musí být průrazné napětí vyšší než normální 

katodový úbytek. [4] 
 

Na hodnotu průrazného napětí má vliv také vlhkost plynu. Zmenšování vlhkosti plynu 

mezi elektrodami má za následek snižování průrazného napětí. K tomuto jevu opět dochází 

jen do určité minimální hodnoty, kdy další zmenšení vlhkosti plynu má za následek opačný 

jev, tedy zvýšení průrazného napětí. [4] 
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4 Mechanismus iniciace výbušných souborů elektrickým 

jiskrovým výbojem 

Měřením jasu ve výbojovém kanálu a odhadnutím uvolněné energie v její dráze bylo 

zjištěno, že teplota plynu v tomto bodě přesahuje 10 000 °C. Uvolňováním elektrické energie 

v jiskrách vzniká významné lokální zvýšení teploty v malém objemu mezi elektrodami. 

Dochází k prudké termické disociaci a ionizaci molekul plynu a to vede k rychlejší chemické 

reakci (hoření). Nemusí však vždy dojít k trvalému rozšíření plamene. Hořlavá směs musí být 

zapálena pouze elektrickou jiskrou, která uvolní minimální množství energie nutné k rozšíření 

hoření do celého objemu. K tomuto problému se vztahují dvě teorie: 

� teorie řetězové reakce, 

� teorie tepelného výbuchu. [2] 
 

Teorie řetězové reakce je založena na skutečnosti, že při zvětšování vybíjecího proudu 

se zvyšuje množství ionizovaných a nabuzených částic jako jsou volné atomy a radikály 

vznikající v prostoru výboje. Tyto aktivní částice difundují do hořlavé směsi a vyvolávají 

řetězovou reakci. Předpokládá se, že rychlost reakce je přímo úměrná koncentraci aktivních 

částic. Příčinou samovolného zrychlování reakce je stoupání teploty, rozštěpení řetězce nebo 

společné působení obou faktorů. Z této teorie však nevzešla žádná matematická metoda což 

má za následek nemožnost ověření experimentálními údaji. [2] 
 

Teorie tepelného výbuchu vychází z tzv. Zeldovičova modelu tepelného výbuchu. 

Jiskrový výboj je nahrazen bodovým náhle působícím zdrojem tepla, který v časovém 

okamžiku t= 0 s uvolní energii. Přitom se rovnoměrně zahřeje objem plynu tvaru koule 

o daném poloměru na teplotu odpovídající dodanému teplu. Záleží na množství ohřátého 

plynu a jeho měrné tepelné kapacitě. V důsledku tepelné vodivosti v tomto objemu se 

nashromážděné teplo odvádí do okolních vrstev, čímž dojde ke snížení teploty v původním 

objemu, ale ve vrstvách k jejímu navýšení. [2] 
 

V hořlavé plynné směsi je ochlazování plynu zpomalováno uvolňováním tepla 

chemické reakce. Když teploty v kulovém objemu klesnou až na hodnoty, které leží 

v blízkosti teploty hoření, nastane rovnovážný stav. V tomto stavu se množství tepla 

uvolňovaného rovná odváděnému. Vzniknou tím podmínky, které jsou analogické k hoření na 

čele plamene. [2] 
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Z praktických měření vyplývá, že děj iniciace probíhá podle výše uvedených teorií 

současně. Při jiskrovém výboji je energie jiskry rozdělena jak na teplo tak i na ionizaci za 

vzniku volných radikálů, které mají výrazný vliv na rychlost probíhající následné chemické 

reakce. [2] 
 

K iniciaci výbušných směsí musí být energie jiskry tak velká, aby v okolí jiskry 

vznítila dostatečně velký objem plynu nebo páry. Dále má vliv zejména: 

� tvar a druh elektrod, 

� vzdálenost elektrod, 

� složení a tlak směsi, 

� podíl kyslíku, 

� druh a podíl inertních plynů ve směsi. [12] 
 

Z důvodu poměrně vysoké teploty jisker dochází k intenzivnímu transportu tepla do 

okolní směsi, čímž v kulovité slupce jiskry roste teplota z počáteční hodnoty Tpoč na hodnotu 

teploty plamene Tplam a vyvolá vlnu hoření. Zda tato vlna hoření zapálí celou směs závisí na 

tom, do jak velkého objemu se šíří, protože teplota jiskry v důsledku transportu tepla klesne 

na teplotu plamene vlny hoření. Další přívod energie do směsi je jen z vlny hoření, která 

dodává množství tepla q dané vztahem: 
 

( )počplam TT
k

q −⋅
Λ

=      [J·m-3] (4.1) 

kde 

k koeficient prostupu tepla [J·m-2·s-1·K-1],  

Λ rychlost šíření plamene [m·s-1], 

Tplam teplota plamene [K], 

Tpoč počáteční teplota plynu [K].  
 

Toto množství tepla způsobí narůstání teploty neshořelé směsi. Ve vlně hoření probíhají 

globálně následující děje: 

1) Hořením a tím způsobenou změnou hustoty směsi dochází ke vzniku rozdílu tlaku ∆p, 

což vede k urychleni pohybu směsi: 











−

ρ

ρ
⋅Λ⋅ρ=−=∆ 1ppp

plam

poč2
počplampoč      [Pa] (4.2) 

 

 



 28 

kde 

ppoč počáteční tlak plynu [Pa],  

pplam tlak při spalování odpovídající teplotě plamene [Pa], 

ρpoč počáteční hustota plynu [kg·m-3], 

ρplam hustota při teplotě plamene [kg·m-3].  
 

2) Dochází ke vzniku difuzního proudění mezi reakčními parametry, které způsobuje 

transport hmoty: 









⋅⋅−=⋅

n

n

dx

d
Dnwn i

iDii  (4.3) 

kde 

ni počet molů složky i [mol],  

wDi rychlost difuze složky i [m·s-1], 

n počet molů [mol], 

Di difuzní koeficient složky i [m2·s-1], 

d zhášecí průměr [m],  

x tloušťka slupky neshořelého plynu [m]. 
 

3) Vlivem působení předchozích jevů pak dochází k transportu hmoty jednotkou plochy 

vlny hoření, což vede k dalšímu přívodu energie do ještě neshořelé směsi a tím 

k tepelnému rozpínání. Množství transportované hmoty ṁ lze pak vyjádřit: 
 

Λ⋅ρ= s,nm&      [kg·s-1·m-2] (4.4) 

kde 

ρn,s hustota neshořelé směsi [kg·m-3]. [12] 
 

Nedostačuje-li energie jiskry k tomu, aby vznítila minimální objem směsi, pak 

neshořelá směs působí v důsledku odvodu tepla jako hasivo a reakce se zastavuje, přičemž 

nastává protahování plamene. Protahování plamene je způsobeno tím, že se reakce kulovitě 

šíří vlnou hoření do neshořelé směsi o hodnotu x, čímž dochází ke zvětšení kulovité slupky 

vlny hoření s v důsledku zmenšení hustoty: 
 

plam

počxs
ρ

ρ
⋅=      [m] (4.5) 
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To vede k poměru kulového povrchu vlny: 
 

plam

poč

d

x
41

ρ

ρ
⋅






⋅+   (4.6) 

 

Tím činí poměr prodloužení vyjádřitelný pomocí tzv. faktoru prodloužení spalování na prahu 

vznícení K, který je dán vztahem 4.7. [12] 
 

plam

poč

d

x
4K

ρ

ρ
⋅⋅=      [-] (4.7) 

 

Mezi množstvím energie vlny potřebné pro vznícení E' a množstvím energie vlny, 

která je k dispozici E'' existuje jednoduchý vztah: 
 

K5,1
E

E
=

′
′′

 (4.8) 

 

Velikost energie vlny, která je potřebná pro vznícení daného objemu plynu E' lze vyjádřit 

vztahem: 

( )počplamplamp
3 TTcd

6
E −⋅ρ⋅⋅⋅

π
=′      [J] (4.9) 

kde 

cp specifická tepelná kapacita plynu [J·kg-1·K-1]. 
 

Přívod energie reakcí, resp. množství energie vlny, které je k dispozici E'' je pak možno 

vyjádřit: 

( )počplam
3 TT

k
d4E −⋅

Λ
⋅⋅=′′      [J] (4.10) 

 

Zároveň můžeme definovat vzájemný vztah mezi hodnotami E', E'' a minimální iniciační 

energií MIE, který popisují rovnice 4.11. [12] 
 

MIE < E';  MIE < E'' (4.11) 
 

V proudu jisker elektrického jiskřiště může teplota, jak už bylo výše poznamenáno, 

dosahovat až 10 000°C. Z tohoto důvodu se může podstatně zvýšit teplota plynu v oblasti 

jiskřiště, jehož objem je relativně malý. Toto navýšení teploty vede k zahájení chemické 

reakce a ke vznícení za předpokladu, že je splněna podmínka definovaná vztahem 4.12. Za 

těchto podmínek je možné předpokládat, že se následující vrstvy směsi vznítí dříve, než se 

zahřátý objem plynu v okolí jisker stačí ochladit. 
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r >> 3,7 · δ   (4.12) 

kde 

r poloměr kulového objemu [cm],  

δ šířka pásma laminárního plamene [cm]. [12] 
 

Šířku pásma laminárního plamene δ je možno definovat vztahem 4.13. Tato hodnota je 

podstatně závislá na vlastnostech látky a na stavu hořlavé směsi, kterou je možno očekávat, 

protože teplotní vodivost i rychlost šíření plamene jsou veličiny závislé jak na stavu, tak na 

látce. 

Λ
=δ

a
     [cm] (4.13) 

kde 

a teplotní vodivost směsi [cm2·s-1]. [12] 
 

Energie jiskrového výboje potřebná k zahřátí kulového objemu směsi hořlavých plynů 

z počáteční teploty Tpoč na teplotu plamene Tplam za předpokladu, že poloměr kulové plochy 

r je úměrný šířce pásma laminárního plamene δ, se nazývá minimální zápalná energie, nebo 

též minimální iniciační energie MIE a je ji možno vyjádřit vztahem: 
 

( )počplamp
3 TTcr

3

4
MIE −⋅ρ⋅⋅⋅π⋅=      [J] (4.14) 

kde 

cp specifická tepelná kapacita při konstantním tlaku [J·cm-3·K-1],  

ρ hustota směsi [kg·cm-3]. [12] 
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5 Rozbor výboje mezi elektrodami  

Výboj mezi elektrodami je složitý fyzikální proces. Jako každý výboj závisí na 

vlastnostech zdroje energie a na podmínkách v prostoru mezi elektrodami. 
 

Plyn je obecně složen z molekul, které se pohybují všemi směry a dochází k častým 

srážkám mezi nimi. Vlivem ionizačních činidel vznikají v plynech z původně neutrálních 

molekul ionty a elektrony. Část iontů rekombinuje s elektrony na elektricky neutrální 

molekuly. Za normálních podmínek je počet iontů nepatrný a proto se plyn chová jako 

elektrický izolant. [8] 
 

Elektricky proud v plynu vzniká pohybem nosičů proudu, kterými mohou být jednak 

elektrony, ale i kladné a záporné ionty. Při daném tlaku vznikne mezi elektrodami působením 

ionizačního činidla nepatrný proud. Při zvyšování napětí mezi elektrodami se původně 

nepatrný proud volných nosičů zvětšuje až na nasycený proud, kdy se všechny volné nosiče 

zúčastňují vedení proudu. Dalším vzrůstem napětí mezi elektrodami se začnou elektricky 

polarizované částice urychlovat a narážet na okolní neutrální atomy. Vzniká nárazová 

ionizace plynu a dochází k lavinovému násobení počtu nosičů. Kolem elektrod se vytváří 

koróna s ojedinělými paprsky. Kromě nárazové ionizace působí nyní i fotoelektrická ionizace 

a dochází k emisi elektronů z elektrod v důsledku jejich zahřátí. Jestliže se dále zvyšuje 

napětí, překlene se vzdálenost mezi elektrodami jiskrou, kterou provází praskot a ultrafialové 

záření. [8] 

5.1 Průběh napětí mezi elektrodami 

Časový průběh napětí mezi elektrodami při vytvoření elektrické jiskry je znázorněn na 

obrázku 5.1. Při sepnutí kontaktů na primární straně cívky dojde k narůstání napětí na 

sekundární straně z bodu A do bodu B, kde nastává průraz. Následně napětí velmi rychle 

poklesne a výboj trvá až do okamžiku C, kde po odčerpání energie zhasíná. Následující 

průběh napětí představuje dokmitávání systému bez výboje. [8] 
 

V první fázi jiskry je potřebná energie čerpána z kapacit sekundárního obvodu. 

Jakmile jsou tyto kapacity vyčerpány, je energie odebírána z magnetického pole cívky. 

Indukční část výboje je schopna zlepšit energetickou bilanci přívodem tepelné energie a tím 

usnadnit iniciaci směsi. [8] 
 



 32 

Část AB je závislá pouze na vlastnostech obvodu. Doba trvání této části závisí na 

průrazném napětí a na rychlosti zvyšování napětí. Rychlost zvyšování napětí je zde velmi 

podstatným parametrem, neboť s rostoucí rychlostí zvyšování napětí klesají požadavky na 

výkon obvodu. K tomuto jevu dochází v důsledku toho, že se neuplatňují svodové odpory 

mezi elektrodami. Větší rychlost nárůstu napětí zvyšuje rovněž průrazné napětí s tím dochází 

k narůstání energie v počáteční fázi výboje. [8] 
 

Vlastní výboj v části BC je nejvíce proměnlivou a nejméně známou částí fyzikálního 

pochodu, protože je velmi obtížné zachytit změnu podmínek a proměnlivost výboje v čase 

a prostoru. Výboj samotný je jev s různě rozloženými podmínkami a krátkodobými dílčími 

jevy. Vliv tlaku a teploty nelze oddělit, protože změny při rychlých cyklech jsou vzájemně 

vázány. Teplota zvyšuje vodivost plynu mezi elektrodami a snižuje napětí. Tlak napětí výboje 

zvyšuje a rozšiřuje oblast vzestupů napětí na konci výboje. Výboj začíná až při dosažení tzv. 

průrazného napětí a také jeho další průběh je na hodnotě tohoto napětí závislý. Velikost 

průrazného napětí rovněž z velké části určuje energii samotného výboje. [8] 
 

U

t

B

A

C

 
Obrázek 5.1: Průběh napětí na výstupních elektrodách. [8] 
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5.2 Teoretický rozbor dějů v obvodu 

Při dalším teoretickém rozboru dějů probíhajících v uvažovaném obvodu je vycházeno 

ze zjednodušeného náhradního schématu, které je uvedeno na obrázku 5.2. 

C1

R1 R2

L1 L2 E

S

i1 i2

UB

 
Obrázek 5.2: Iáhradní elektrické schéma obvodu vytváření indukční jiskry. 

kde 

UB napětí zdroje [V],  

R1 odpor primárního obvodu [Ω], 

R2 odpor sekundárního obvodu [Ω], 

L1 indukčnost primárního vinutí cívky [H]  

L2 indukčnost sekundárního vinutí cívky [H],  

i1 proud protékající primárním obvodem [A], 

i2 proud protékající sekundárním obvodem [A], 

C1 kapacita sekundárního obvodu [F] . 
 

Po sepnutí kontaktů spínače S začne primárním obvodem protékat proud. Jestliže 

zanedbáme vlivy ztrát v jádře cívky a sekundárního obvodu, pak podle II. Kirchhoffova 

zákona platí: 

dt

di
LiRU 1

111B ⋅+⋅=      [V] (5.1) 

 

Řešením pro počáteční podmínky pak dostáváme vztah: 
 














−⋅=

⋅
−

1

1

L

tR

1

B
1 e1

R

U
i      [A] (5.2) 

 

Proud i1, jehož typický průběh je znázorněn na obrázku 5.3, se asymptoticky blíží k proudu 

maximálnímu Im pro který platí: 
 

1

B
m R

U
I =      [A] (5.3) 
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Obrázek 5.3: Průběh proudu protékajícího primárním obvodem. [8] 

 

Energie nahromaděná v magnetickém poli je pak dána vztahem: 
 

2
1iL

2

1
E ⋅⋅=      [J] (5.4) 

 

Skutečný průběh primárního proudu však vykazuje malý zákmit, který je způsoben vlivem 

sekundárního obvodu. [8] 
 

Při sepnutí kontaktů spínače S se v sekundárním obvodu indukuje napětí, jehož 

velikost můžeme vyjádřit: 

τ
−

⋅⋅=
t

B2 epUU      [V] 
(5.5) 

 

kde τ je časová konstanta dána vztahem : 
 

1

1

R

L
=τ      [s] (5.6) 

 

a p je  převod vysokonapěťové cívky, pro který platí: 
 

1

2

N

N
p =      [-] (5.7) 

 kde 

N1 počet závitů primárního vinutí cívky [-],  

N2 počet závitů sekundárního vinutí cívky [-]. [8] 
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6 Studium energie jiskrového výboje iniciačního zdroje 

Před praktickým využitím iniciačního zdroje (indukční elektrické jiskry) pro iniciaci 

výbušných souborů je potřeba stanovit hodnotu energie samotného jiskrového výboje. 

Celkové schéma zapojení iniciačního zdroje je uvedeno v příloze č. 7 a fotodokumentace jeho 

realizace včetně popisu je pak obsahem přílohy č. 10.   
 

V bakalářské práci, na kterou tato práce navazuje, byl prokázán vliv velikosti 

napájecího napětí a sériově zařazeného rezistoru do vysokonapěťového obvodu na výslednou 

hodnotu energie jiskrového výboje. Rovněž bylo provedeno měření energie jiskry pro vybrané 

hodnoty těchto parametrů. V rámci této práce bylo však potřeba realizovat podrobnější měření 

za účelem vzniku určitého soubor hodnot, s kterými bude možno následně pracovat při 

praktických měřeních.  
 

Měření bylo provedeno pro vzdálenost elektrod 2 mm, velikost odporu 0, 100, 500 

a 5000 Ω, a napětí v rozsahu 2- 16 V, které bylo navyšováno po 1 V. Výsledky měření jsou 

uvedeny vzestupně dle velikosti energie v příloze č. 1. 

6.1 Měření a výpočet energie indukční elektrické jiskry 

Energii indukční elektrické jiskry E, vybuzené mezí výstupními elektrodami, lze za 

předpokladu znalosti obvodových veličin obecně definovat vztahem: 
 

∫= PdtE      [J] (6.1) 

kde 

P elektrický výkon [W]. 
 

Okamžitý výkon p(t) lze definovat vztahem: 
 

p(t)= u(t)· i(t)     [W] (6.2) 

kde 

u(t) okamžitá hodnota napětí [V],  

i(t) okamžitá hodnota proudu  [A]. 
 

Sloučením rovnic 6.1 a 6.2 dostáváme výsledný vztah pro energii jiskry: 
 

∫= i(t)dt u(t)·E      [J] (6.3) 
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Jak vyplývá z výše uvedených vztahů, pro určení energie elektrické jiskry je nutné 

znát průběh napětí a proudu při jejím vzniku. K zachycení těchto průběhů bylo při praktickém 

měření využito digitálního osciloskopu ETC M621, proudových kleští Chauvin Arnoux E3N 

a vysokonapěťové sondy Tektronix P6015A. Zapojení měřící techniky do obvodu je 

znázorněno na obrázku 6.1. Bližší technická specifikace použité měřící techniky je uvedena 

v příloze č. 6. 
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Obrázek 6.1: Schéma zapojení měřící techniky v obvodu. 

kde 

PC počítač, 

DO digitální osciloskop, 

PK proudové kleště, 

NS vysokonapěťová sonda, 

LVN vysokonapěťová cívka, 

S spínač, 

T tlačítko iniciace, 

V digitální voltmetr, 

E výstupní elektrody. 
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Naměřené hodnoty byly zpracovány programem SCOPE 621. Výstupem měření byl 

tedy jednak zobrazený průběh proudu a napětí na obrazovce počítače (viz. obr. 6.2) a také 

číselné hodnoty těchto veličin které byly získány rozdělením průběhu do 2048 časových 

intervalů, kdy každému tomuto intervalu náleží právě jedna hodnota napětí a proudu. Délka 

trvání tohoto intervalu je 
2048

2000
 µs. Následně byly výsledky měření zpracovány programem 

Microsoft Office Excel podle vztahů 6.4 a 6.5. 

 

1

2

 
Obrázek 6.2: Příklad obrazového výstupu průběhu napětí a proudu. 

kde 

1 průběh napětí, 

2 průběh proudu. 
 

Energii indukční elektrické jiskry v daném časovém intervalu E(t) lze na základě výše 

definovaných vztahů vyjádřit: 
 

∫ ⋅=
2

1

t

t

dt)t(i)t(u)t(E      [J] (6.4) 

kde 

t1 dolní mez časového intervalu [µs],  

t2 horní mez časového intervalu [µs]. 
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Celkovou energie jiskry E lze pak definovat:  
 

∑
=

=
2048

1t

)t(EE      [J] (6.5) 

6.1.1 Rozbor výsledků měření 

Nejnižší dosaženou energií byly řádově jednotky mJ, které bylo dosaženo při zařazení 

rezistoru o velikosti odporu R= 50 kΩ. Teoreticky lze dosáhnout energie ještě mnohem nižší 

zařazením rezistoru o vyšší hodnotě odporu, problémem však bylo zachycení rychlých změn 

obvodových veličin pomocí použité měřící techniky, která nevykazuje k těmto účelům 

dostatečnou citlivost. 
 

 Dosažené výsledky měření jsou rovněž zatíženy jistými odchylkami, které jsou 

zapříčiněny zejména:  

� chybami měření, 

� nastavením nulových hodnot napětí a proudu, které bylo prakticky prováděno pouze 

vizuálně na obrazovce počítače, 

� nepřesnostmi měřící techniky při zachycení rychlých změn v obvodu, 

� nestálými podmínkami prostředí mezi elektrodami na jiskřišti. 
 

Pro realizovaná měření energie jiskrového výboje byla rovněž stanovena nejistota 

měření a aplikována lineární regresní a korelační analýza. Tato problematika je podrobně 

rozebrána v kapitole 9.  

6.2 Porovnání energie zdroje s naměřenými hodnotami 

Významnou problematikou, jak již bylo v úvodu zmíněno, je porovnání velikosti 

energie naměřené mezi výstupními elektrodami při vzniku jiskry s hodnotami energie zdroje, 

které jsou dány na základě matematických vztahů za předpokladu znalosti parametrů obvodu. 

V praxi se vychází z předpokladu, že tyto energie jsou si rovny tudíž účinnost přenosu energie 

ze zdroje na jiskřiště je rovna 100 %. Studie prováděné v této oblasti pro kapacitní jiskrové 

výboje však prokázaly, že tento předpoklad neplatí. 
 

Studium této problematiky vychází z porovnání naměřených hodnot energie jiskry 

Em  při vzdálenosti elektrod 2 mm bez sériově zařazeného rezistoru, s hodnotami energie 

Ev  vypočtenými dle vztahů definovaných v kapitole 5.2. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 6.1 a společně s nimi také hodnota účinnosti přenosu η, která je dána vztahem 6.6. 
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100
E

E

v

m ⋅=η      [%] (6.6) 

kde 

Em naměřená energie jiskrového výboje [mJ],  

Ev vypočtená energie zdroje [mJ]. 
 

Tabulka 6.1: Hodnoty energie jiskry a účinnost jejich přenosu (d= 2 mm, R= 0 Ω). 

U [V] Em [mJ] Ev [mJ] η [%] 

2 107,16 407,93 26,27 

3 135,46 468,28 28,93 

4 152,13 532,80 28,55 

5 157,44 601,48 26,18 

6 165,39 674,33 24,53 

7 189,11 751,33 25,17 

8 192,30 832,50 23,10 

9 218,22 917,83 23,78 

10 230,40 1007,33 22,87 

11 258,69 1100,98 23,50 

12 270,12 1198,80 22,53 

13 291,29 1300,78 22,39 

14 333,59 1406,93 23,71 

15 353,64 1517,23 23,31 

16 362,88 1631,70 22,24 

 

Jak z tabulky 6.1 vyplývá, účinnost přeměny elektromagnetické energie na energii 

jiskrového výboje zdaleka nedosahuje 100%. Průměrná hodnota této účinnosti je 24,47 % 

z čehož vyplývá, že v našem případě byla v průměru jen cca jedna čtvrtina energie 

nahromaděné v magnetickém poli cívky přítomna mezi výstupními elektrodami.  
 

Grafické znázornění hodnot energií Em a Ev v závislosti na velikosti přiváděného 

napětí U je uvedeno na obrázku 6.3. Dosažené hodnoty jsou v grafu proloženy lineární 

regresní křivkou, která byla stanovena na základě regresní analýzy (podrobně rozebráno 

v kapitola 9). 
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Obrázek 6.3: Grafické znázornění stanovených hodnot energie jiskry. 
 

6.2.1 Zhodnocení dosažených výsledků 

Studium této problematiky potvrdilo, že předpokládaná energie jiskrového výboje 

(energie zdroje) neodpovídá skutečným podmínkám na jiskřišti. Toto zjištění samozřejmě 

mění pohled na dosažené závěry laboratorních experimentů, které byly realizovány za 

předpokladu rovnosti těchto energií.  
 

Tato problematika je v současné době nepříliš poznanou oblastí, avšak velice 

podstatnou a to nejen z hlediska bezpečnostního. Přestože se touto otázkou již jisté expertízy 

podrobněji zabývaly ([14], [22]), existuje v této oblasti stále řada otázek, které nejsou 

doposud zodpovězeny a je tedy potřeba se této problematice i nadále intenzivně věnovat. 
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7 Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah 

výbušnosti vybraných výbušných souborů na VK 10 

Výbuchová komora VK 10 je zkušební zařízení určené zejména ke stanovení rozsahu 

výbušnosti konkrétních výbušných souborů. Jedná se o válcovou nádobu o objemu 

10  l  zhotovenou z mědi, jejíž plášť je opatřen tepelnou izolaci. Horní stěna zařízení je volná, 

resp. uzavíratelná pomocí lehce protržitelné hliníkové fólie.  
 

VK 10 je nejlépe použitelná pro stanovení rozsahu výbušnosti par hořlavých kapalin, 

které se odpaří vlivem zahřívání misky s hořlavou kapalinou pomocí topné spirály uvnitř 

výbuchové komory. Ve spodní části komory je umístěno elektrické míchadlo, pomocí něhož 

lze docílit homogenizace směsi par hořlavých kapalin se vzduchem před jejich iniciací. 

Iniciační zdroj je připojen na elektrickou svíčku umístěnou v plášti nádoby. Svíčka je 

upravena tak, aby vzdálenost mezi elektrodami byla 2 mm. Schématický popis zkušebního 

zařízení VK 10 je uveden na obrázku 7.1, jeho reálný obraz pak na fotografii v příloze č. 8. 
 

4
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2

1

6 7 8

3

 
 

Obrázek 7.1: Zkušebního zařízení VK 10. 
kde 

1 miska na hořlavou kapalinu, 

2 topná spirála, 

3 elektrické míchadlo, 

4 hliníková fólie, 

5 iniciační svíčka, 
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6 regulátor topné spirály, 

7 napájecí zdroj (regulace míchadla), 

8 iniciační zdroj. 

7.1 Výpočet množství látky odpovídající dané koncentraci 

Pro realizaci praktických měření je potřeba znát množství kapaliny, která odpovídá 

příslušné koncentraci jejich par ve výbuchové komoře. Objem par kapaliny Vp ve výbuchové 

komoře je dán vztahem: 
 

100

Vc
V ck

p

⋅
=      [m

3] (7.1) 

kde 

ck koncentrace par kapaliny [obj.%],  

Vc objem výbuchové komory [m3]. 
 

Objem kapaliny Vk potřebný pro dosažení dané koncentrace jejich par ve výbuchové 

komoře lze pak definovat: 
 

TR

pMV
V

k

kp
k ⋅⋅ρ

⋅⋅
=      [m

3] (7.2) 

kde 

Mk molární hmotnost kapaliny [kg·mol-1],  

p tlak v laboratoři [Pa], 

ρk hustota kapaliny [kg·m-3],  

R molová plynová konstanta [J·mol-1·K-1], 

T teplota v laboratoři [K]. 
 

Hmotnost tohoto množství kapaliny mk lze vyjádřit: 
 

kkk Vm ⋅ρ=      [m
3] (7.3) 

7.2 Postup měření 

Nástřik příslušného množství látky odpovídají dané koncentraci byl proveden pomocí 

ručního pístového mikrodávkovače (viz. příloha č. 9). Miska s hořlavou kapalinou byla 

vložena na topnou spirálu uvnitř výbuchové komory, která byla předem zahřátá na teplotu cca 

290 °C a následně bylo zařízení pečlivě shora uzavřeno pomocí hliníkové fólie. Po uplynutí 

doby 3 minut, za kterou došlo k odpaření látky (určeno experimentálně), bylo uvedeno 
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do provozu elektrické míchadlo z cílem promíchání směsi hořlavých par se vzduchem resp. 

zajištění homogenizace této směsi. Po promíchaní směsi byla vybuzena mezi elektrodami 

svíčky indukční elektrická jiskra o příslušné energii stisknutím tlačítka iniciace a vizuálně 

bylo sledováno, zdali dojde k iniciaci směsi.  
 

Při stanovení dolní meze výbušnosti začínalo měření při koncentraci blízké její 

předpokládané optimální hodnoty a v případě pozitivního výsledku pokusu byla tato 

koncentrace postupně snižována o 0,1 obj.%. Tento postup byl opakován až do okamžiku, 

kdy již směs nebyla danou energií iniciovatelná. V případě negativního výsledku byl pokus 

pro danou koncentraci ještě dvakrát opakován a pakliže k iniciaci nedošlo ani v jednom 

z celkem tří pokusů, byla koncentrace o jeden koncentrační krok (0,1 obj.%) vyšší označena 

jako dolní mez výbušnosti LEL pro danou iniciační energii. 
 

Při stanovení horní meze výbušnosti byl postup obdobný, s tím rozdílem, že v případě 

pozitivního výsledku byla koncentrace postupně zvyšována. Jako horní mez výbušnosti UEL 

pro danou iniciační energii pak byla označena koncentrace o jeden koncentrační krok nižší 

než ta, při které již směs nebyla ani v jednom ze tří pokusů iniciována. 
 

Při měření byla iniciační energie Em zvyšována v rozmezí 107,2- 362,9 mJ celkem 

v 5 krocích. Záměrně zde bylo využito pouze iniciačních energií, při kterých není do obvodu 

iniciačního zdroje zařazen rezistor, tedy energie pro které byly v předcházející kapitole určeny 

jejich předpokládané hodnoty na základě matematických vztahů. Tato skutečnost umožňuje 

vzájemné porovnání hodnot energií naměřených Em s vypočtenými hodnotami Ev resp. 

porovnání jejich iniciačních schopností. Získané hodnoty byly v jejich grafickém znázornění 

proloženy polynomickou regresní křivkou příslušného tvaru (blíže rozebráno v kapitole 9). 

7.3 Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti 

směsi par toluenu se vzduchem 

Toluen (C7H8), nazývaný také methylbenzen nebo fenylmethan, je čirá hořlavá 

kapalina I. třídy nebezpečnosti s aromatickým zápachem patřící mezi organické uhlovodíky. 

Jedná se o těkavou kapalinu, jejíž páry jsou schopny vytvářet se vzduchem výbušnou směs.  

Důležité vlastnosti toluenu, kterých bylo využito při měření, jsou uvedeny v tabulce 7.1. [23] 
 

Tabulka 7.1: Základní vlastnosti toluenu. [23] 

M [g·mol-1] ρ [g·cm-3] LEL [obj.%] UEL [obj.%] MIE [mJ] Tvar [°C]  

92,14 0,867 1,2 7,1 0,24 110, 6 
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7.3.1 Vliv velikosti iniciační energie na dolní mez výbušnosti LEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na LEL toluenu byla počáteční koncentrace jeho 

par ve směsi se vzduchem 2,3 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé podmínky 

jsou uvedeny v tabulce 7.2 a graficky znázorněny na obrázku 7.2. Kompletní tabulka měření 

pro jednotlivé koncentrace par toluenu ve směsi se vzduchem je uvedena v příloze č. 2. 
 

Tabulka 7.2: Výsledky měření LEL toluenu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Energie jiskry 

Ev [mJ] 

Dolní mez výbušnosti 

LEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

107,2 407,9 1,9 0,83 0,716 

165,4 674,3 1,9 0,83 0,716 

230,4 1007,3 1,8 0,78 0,678 

291,3 1300,8 1,8 0,78 0,678 

362,9 1631,7 1,7 0,74 0,640 

 

Jak je patrno z tabulky 7.2 pro dvojice iniciačních energií Em= 107 a 165 mJ 

a  Em=  230 a 291 mJ byly stanoveny shodné hodnoty dolních mezí výbušnosti. Tato 

skutečnost je dána relativně úzkým rozsahem výbušnosti toluenu resp. pomalou změnou 

hodnot jeho dolní koncentrační meze výbušnosti v závislosti na velikosti iniciační energie.  
 

Tento výsledek by měl však negativní dopad na následně provedenou regresní 

a  korelační analýzu, resp. na hodnotu koeficientu korelace a determinace, a rovněž také na 

stanovenou nejistoty daného měření. Z tohoto důvodu bylo následně provedeno měření pro 

koncentrace 1,85 obj.% a 1,75 obj.%.  
 

Při koncentraci 1,85 obj.% byla směs energií Em= 165 mJ iniciována a stejného 

výsledku bylo dosaženo také při koncentraci 1,75 obj.% a iniciační energii Em= 291,3 mJ. 

Výsledné hodnoty dolních mezí výbušnosti toluenu pro výše definované hodnoty iniciační 

energie jsou uvedeny v tabulce 7.3. 
 

Tabulka 7.3: Výsledky měření LEL toluenu pro Em= 165 mJ a Em= 291,3 mJ. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Energie jiskry 

Ev [mJ] 

Dolní mez výbušnosti 

LEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

165,4 674,3 1,85 0,80 0,697 

291,3 1300,8 1,75 0,76 0,659 
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Obrázek 7.2: Grafické znázornění výsledků měření LEL toluenu. 
 

7.3.2 Vliv velikosti iniciační energie na horní mez výbušnosti UEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na UEL toluenu byla počáteční koncentrace jeho 

par ve směsi se vzduchem 2,4 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé podmínky 

jsou uvedeny v tabulce 7.4 a graficky znázorněny na obrázku 7.3. Kompletní tabulka měření 

pro jednotlivé koncentrace par toluenu ve směsi se vzduchem je uvedena v příloze č. 2. 
 

Tabulka 7.4: Výsledky měření UEL toluenu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Energie jiskry 

Ev [mJ] 

Horní mez výbušnosti 

UEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

107,2 407,9 2,8 1,22 1,055 

165,4 674,3 3,0 1,30 1,130 

230,4 1007,3 3,2 1,39 1,205 

291,3 1300,8 3,3 1,43 1,243 

362,9 1631,7 3,5 1,52 1,318 
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Obrázek 7.3: Grafické znázornění výsledků měření UEL toluenu. 
 

7.4 Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti 

směsi par acetonu se vzduchem 

Aceton (C3H6O), nazývaný také propanol nebo dimethylketon, je bezbarvá hořlavá 

kapalina I. třídy nebezpečnosti s charakteristickým zápachem, která je v praxi využívána 

zejména jako rozpouštědlo organických látek. Jedná se o těkavou kapalinu, jejíž páry jsou 

schopny vytvářet se vzduchem výbušnou směs. Důležité vlastnosti acetonu, kterých bylo 

využito při měření, jsou uvedeny v tabulce 7.5. [24] 

 
Tabulka 7.5: Základní vlastnosti acetonu. [24] 

M [g·mol-1] ρ [g·cm-3] LEL [obj.%] UEL [obj.%] MIE [mJ] Tvar [°C] 

58,08 0,79 2,6 12,8 1,15 56,53 
 

7.4.1 Vliv velikosti iniciační energie na dolní mez výbušnosti LEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na LEL acetonu byla počáteční koncentrace jeho 

par ve směsi se vzduchem 5,0 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé podmínky 

jsou uvedeny v tabulce 7.6 a graficky znázorněny na obrázku 7.4. Kompletní tabulka měření 

pro jednotlivé koncentrace par acetonu ve směsi se vzduchem je uvedena v příloze č. 3. 
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Tabulka 7.6: Výsledky měření LEL acetonu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Energie jiskry 

Ev [mJ] 

Dolní mez výbušnosti 

LEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

107,2 407,9 4,3 1,29 1,021 

165,4 674,3 4,2 1,26 0,997 

230,4 1007,3 4,0 1,20 0,950 

291,3 1300,8 3,9 1,17 0,926 

362,9 1631,7 3,8 1,14 0,902 
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Obrázek 7.4: Grafické znázornění výsledků měření LEL acetonu. 
 

7.4.2 Vliv velikosti iniciační energie na horní mez výbušnosti UEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na UEL acetonu byla počáteční koncentrace jeho 

par ve směsi se vzduchem 5,1 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé podmínky 

jsou uvedeny v tabulce 7.7 a graficky znázorněny na obrázku 7.5. Kompletní tabulka měření 

pro jednotlivé koncentrace par acetonu ve směsi se vzduchem je uvedena v příloze č. 3. 
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Tabulka 7.7: Výsledky měření UEL acetonu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Energie jiskry 

Ev [mJ] 

Horní mez výbušnosti 

UEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

107,2 407,9 5,9 1,77 1,401 

165,4 674,3 6,2 1,86 1,472 

230,4 1007,3 6,5 1,95 1,543 

291,3 1300,8 6,7 2,01 1,591 

362,9 1631,7 7,0 2,10 1,662 

 

y= 184,3x2 - 1242x + 1309,7

y= 41,702x2 - 302,48x + 439,04
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1

c [obj.%]

E [mJ]

Em Ev Polynomická regresní křivka
 
 

Obrázek 7.5: Grafické znázornění výsledků měření UEL acetonu. 
 

7.5 Rozbor dosažený výsledků 

Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti bylo na zkušebním 

zařízení VK 10 realizováno pro dvě hořlavé kapaliny a sice toluen a aceton resp. pro směs 

jejich par se vzduchem. Pro každou z těchto látek byly stanoveny dolní a horní koncentrační 

meze výbušnosti pro pět hodnot iniciační energie Em (107, 165, 230, 291 a 363 mJ). 
  

Z dosažených výsledků je zcela patrný vliv velikosti iniciační energie na rozsah 

výbušnosti kdy např. u toluenu pro energii Em= 107 mJ je rozsah výbušnosti 1,9- 2,8 obj.%, 

zatímco pro energii Em= 363 mJ je tento rozsah 1,7- 3,5 obj.%. U acetonu se pak pro stejné 
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hodnoty energie rozsah výbušnosti z hodnoty 4,3- 5,9 obj.% rozšiřuje na 3,8- 7,0 obj.%. 

Můžeme tedy konstatovat, že z rostoucí velikostí iniciační energie se dolní mez výbušnosti 

(LEL) posouvá směrem k nižším hodnotám, naproti tomu horní mez výbušnosti (UEL) se 

s rostoucí iniciační energií zvyšuje. 
 

Ze zpracovaných výsledků měření a jejich grafických vyjádření rovněž vyplývá, že 

dolní a horní mez výbušnosti se s rostoucí iniciační energií nemění stejně dynamicky. Dolní 

mez výbušnosti se s rostoucí iniciační energií u toluenu snižuje z hodnoty 1,9 obj.% na 

1,7 obj.%, zatímco horní mez výbušnosti se z 2,8 obj.% zvyšuje na hodnotu 3,5 obj.%. 

V případě acetonu se dolní mez výbušnosti snižuje z 4,3 obj.% na 3,8 obj.% a horní mez se 

z hodnoty 5,9 obj.% zvyšuje na 7,0 obj.%. Na základě těchto skutečností můžeme tedy 

současně konstatovat, že při změně iniciační energie dochází k výraznějším změnám 

u horních mezí výbušnosti nežli je tomu u mezí výbušnosti dolních. 
 

Dosažené výsledky byly při jejich grafickém zpracování proloženy polynomickými 

regresními křivkami daného tvaru, které byly určeny na základě provedené polynomické 

regrese. Podrobně je problematika aplikované regresní a korelační analýzy a rovněž stanovení 

nejistoty měření vlivu iniciační energie na rozsah výbušnosti daných výbušných souborů na 

VK 10 rozebrána v kapitole 9. 
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8 Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah 

výbušnosti vybraných výbušných souborů na VK 100 

VK 100 je univerzální výbuchová komora o objemu 100 l určená zejména pro 

stanovení rozsahu výbušnosti plynů, kapalin, prachů, hybridních směsí a jejich případnou 

inertizaci jak plynnými, tak i prachovými inertními látkami. Zkušební zařízení se skládá 

z vlastní výbuchové komory, řídících a spínacích systémů zabudovaných v podvozku komory, 

pneumatického systému a dálkového PLC ovládání. 
 

Vlastní výbuchová komora válcového tvaru je zhotovena z nerezové oceli o tloušťce 

2 mm. Horní okraj komory je opatřen přírubou s pákovými uzávěry, která umožňuje uzavření 

komory pomocí papírové membrány. V polovině výšky komory jsou umístěny VN elektrody, 

ke kterým byl připojen iniciační zdroj (indukční elektrická jiskra). Pro zajištění homogenizace 

výbušných směsí je v horní části komory zabudováno míchadlo, jehož otáčky je možno 

regulovat. V plášti komory jsou umístěny průzory opatřené tvrzeným bezpečnostním sklem, 

pomocí kterých je možné vizuálně sledovat průběh reakce. Schématický popis zkušebního 

zařízení VK 100 je uveden na obrázku 8.1, jeho reálný obraz pak na fotografii v příloze č. 8. 
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Obrázek 8.1: Zkušebního zařízení VK 100. 
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kde 

1 připojení přístroje pro měření koncentrace hořlavého plynu, 

2 teplotní čidlo (atmosféra), 

3 teplotní čidlo (kapalina), 

4 přívod hořlavých plynů, 

5 VN elektrody, 

6 miska na hořlavou kapalinu, 

7 topná spirála, 

8 papírová membrána, 

9 elektrické míchadlo, 

10 iniciační zdroj, 

11 regulátor topné spirály, 

12 regulátor míchadla. 
 

Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti bylo na VK 100 

realizováno pro 2 typy výbušných souborů a sice směs par ethanolu se vzduchem a směs 

zemního plynu se vzduchem. Záměrně byl tedy volen zástupce skupiny hořlavých kapalin a 

hořlavých plynů. Iniciační energie Em byla postupně zvyšována v rozmezí 2,3- 353,6 mJ 

celkem v 8 krocích.   
 

Zjištěné hodnoty jednotlivých měření byly v jejich grafickém znázornění, stejně jako 

v případě stanovení vlivu iniciační energie na rozsah výbušnosti na VK 10, proloženy 

polynomickými regresními křivkami daného tvaru, které byly určeny na základě provedené 

polynomické regrese. Podrobně je problematika aplikované regresní a korelační analýzy 

společně se stanovením nejistoty měření vlivu iniciační energie na rozsah výbušnosti na 

VK 100 rozebrána v kapitole 9. 

8.1 Postup měření 

Při stanovení dolní meze výbušnosti začínalo měření při koncentraci blízké její 

předpokládané optimální hodnoty a v případě pozitivního výsledku pokusu byla tato 

koncentrace postupně snižována o 0,1 obj.%. Tento postup byl opakován až do okamžiku, 

kdy již směs nebyla danou energií iniciovatelná. V případě negativního výsledku byl pokus 

pro danou koncentraci ještě dvakrát opakován a pakliže k iniciaci nedošlo ani v jednom 

z celkem tří pokusů, byla koncentrace o jeden koncentrační krok (0,1 obj.%) vyšší označena 

jako dolní mez výbušnosti LEL pro danou iniciační energii. 
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Při stanovení horní meze výbušnosti byl postup obdobný, s tím rozdílem, že v případě 

pozitivního výsledku byla koncentrace postupně zvyšována. Jako horní mez výbušnosti UEL 

pro danou iniciační energii pak byla označena koncentrace o jeden koncentrační krok nižší 

než ta, při které již směs nebyla ani v jednom ze tří pokusů iniciována. 

8.1.1 Ethanol 

Nástřik příslušného množství ethanolu odpovídající dané koncentraci (viz. kapitola 7.1) 

byl proveden pomocí ručního pístového mikrodávkovače (viz. příloha č. 9). Miska 

s kapalinou byla vložena na topnou spirálu uvnitř výbuchové komory a následně bylo zařízení 

shora uzavřeno papírovou membránou. Pomocí ovládacího panelu byla uvedena do provozu 

topná spirála (270 °C) a spolu s ní také elektrické míchadlo (2300 otáček/min). Po uplynutí 

doby 5 minut, za kterou došlo k odpaření ethanolu (určeno experimentálně), byla mezi VN 

elektrodami vybuzena indukční elektrická jiskra o příslušné energii a vizuálně bylo 

sledováno, zdali dojde k iniciaci směsi par ethanolu se vzduchem. 

8.1.2 Zemní plyn 

Do příruby na komoře byla upevněna papírová membrána, čímž došlo k uzavření 

komory. Do provozu bylo uvedeno elektrické míchadlo a pomocí elektroventilu na přívodní 

části hořlavého plynu (viz. obr. 8.1) byl do komory napouštěn zemní plyn. Koncentrace 

zemního plynu ve směsi se vzduchem byla zjišťována přenosným přístrojem pro měření 

koncentrace metanu (viz. příloha č. 9), kdy bylo vycházeno z předpokladu, že zemní plyn 

obsahuje 98 obj.% metanu. Po dosažení příslušné koncentrace byla mezi VN elektrodami 

vybuzena indukční elektrická jiskra o příslušné energii a vizuálně bylo sledováno, zdali dojde 

k iniciaci směsi. 

8.2 Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti 

směsi par ethanolu se vzduchem  

Ethanol (C2H6O), nazývaný také ethylalkohol, je bezbarvá hořlavá kapalina I. třídy 

nebezpečnosti s charakteristickým ostrým zápachem patřící do skupiny alkoholů. Jedná se 

o těkavou kapalinu, jejíž páry jsou schopny vytvářet se vzduchem výbušnou směs. Důležité 

vlastnosti toluenu, kterých bylo využito při měření, jsou uvedeny v tabulce 8.1. [25, 27] 
 

Tabulka 8.1: Základní vlastnosti ethanolu. [27] 

M [g·mol-1] ρ [g·cm-3] LEL [obj.%] UEL [obj.%] MIE [mJ] Tvar [°C] 

46,07 0,789 3,3 19 0,65 78,3 
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8.2.1 Vliv velikosti iniciační energie na dolní mez výbušnosti LEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na LEL ethanolu byla počáteční koncentrace jeho 

par ve směsi se vzduchem 6,6 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé podmínky 

jsou uvedeny v tabulce 8.2 a graficky znázorněny na obrázku 8.2. Kompletní tabulka měření 

pro jednotlivé koncentrace par ethanolu ve směsi se vzduchem je uvedena v příloze č. 4. 
 

Tabulka 8.2: Výsledky měření LEL ethanolu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Dolní mez výbušnosti 

LEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

2,3 5,9 14,06 11,111 

50,8 5,7 13,59 10,734 

107,2 5,5 13,11 10,357 

152,1 5,3 12,63 9,981 

192,3 5,2 12,40 9,792 

258,7 5,1 12,16 9,604 

291,3 5,0 11,92 9,416 

353,6 4,9 11,68 9,228 
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Obrázek 8.2: Grafické znázornění výsledků měření LEL ethanolu. 
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8.2.2 Vliv velikosti iniciační energie na horní mez výbušnosti UEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na UEL ethanolu byla počáteční koncentrace jeho 

par ve směsi se vzduchem 6,7 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé podmínky 

jsou uvedeny v tabulce 8.3 a graficky znázorněny na obrázku 8.3. Kompletní tabulka měření 

pro jednotlivé koncentrace par ethanolu ve směsi se vzduchem je uvedena v příloze č. 4. 
 

Tabulka 8.3: Výsledky měření UEL ethanolu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Horní mez výbušnosti 

UEL [obj.%] 

Objem látky 

Vk [ml] 

Hmotnost látky 

mk [g] 

2,3 7,3 17,40 13,747 

50,8 7,7 18,35 14,500 

107,2 8,1 19,31 15,254 

152,1 8,4 20,02 15,819 

192,3 8,6 20,50 16,195 

258,7 9,0 21,45 16,949 

291,3 9,1 21,69 17,137 

353,6 9,4 22,41 17,702 
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Obrázek 8.3: Grafické znázornění výsledků měření UEL ethanolu. 
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8.2.3 Rozbor a zhodnocení dosažených výsledků 

Z výsledků je jednoznačně patrný vliv velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti. 

Energie byla postupně zvyšována z hodnoty Em= 2,3 mJ na hodnotu Em= 353,6 mJ celkem 

v 8  krocích a rozsah výbušnosti se v závislosti na této energii zvýšil z hodnoty 5,9- 7,3 obj.% 

na hodnotu 4,9- 9,4 obj.%.  
 

Z dosažených výsledků rovněž vyplývá, že k výraznější změně dochází u horní meze 

výbušnosti, která se s rostoucí iniciační energií zvyšuje z hodnoty 7,3 obj.% na 9,4 obj.%, 

zatímco dolní mez výbušnosti se snižuje z hodnoty 5,9 obj.% na 4,9 obj.%. Grafické 

znázornění vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti směsi par ethanolu se 

vzduchem je uvedeno na obrázku 8.4.  
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Obrázek 8.4: Grafické znázornění rozsahu výbušnosti směsi par ethanolu se vzduchem. 
 

Z obrázku 8.4 je patrné, že se snižující se iniciační energií se hodnoty LEL a UEL 

navzájem přibližují. K tomuto jevu teoreticky dochází až do okamžiku, kdy je dosaženo 

minimální iniciační energie, tedy do bodu kdy se tyto křivky navzájem setkají. Hodnotu 

minimální iniciační energie se ale prakticky stanovit nepodařilo, jelikož použitý iniciační 

zdroj již neumožňoval energii dále snižovat. 
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8.3 Stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti 

směsi zemního plynu se vzduchem 

Zemní plyn obsahuje jako hlavní složku metan (> 98 obj.%), dále pak cca 1 obj.% 

etanu, 0,3 obj.% propanu a v relativně malém zastoupení také iso-butan, n-butan, iso-pentan, 

n-pentan a hexan. Jedná se o bezbarvý extrémně hořlavý plyn, který je v praxi využíván 

zejména jako plynné fosilní palivo. Základní vlastnosti zemního plynu jsou uvedeny 

v tabulce 8.4. [26] 
 

Tabulka 8.4: Základní vlastnosti zemního plynu. [26] 

M [g·mol-1] ρ [g·cm-3] LEL [obj.%] UEL [obj.%] MIE [mJ] pmax [MPa] 

16,04 (metan) 632,3 (metan) 4,4 17,0 0,28 (metan) 0,68 
 

8.3.1 Vliv velikosti iniciační energie na dolní mez výbušnosti LEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na LEL zemního plynu byla jeho počáteční 

koncentrace ve směsi se vzduchem 8,5 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé 

podmínky jsou uvedeny v tabulce 8.5 a graficky znázorněny na obrázku 8.5. Kompletní 

tabulka měření pro jednotlivé koncentrace zemního plynu ve směsi je uvedena v příloze č. 5. 
 

Tabulka 8.5: Výsledky měření LEL zemního plynu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Dorní mez výbušnosti 

LEL [obj.%] 

Koncentrace metanu 

cmetan [obj.%] 

2,3 8,1 7,94 

50,8 7,8 7,64 

107,2 7,6 7,45 

152,1 7,4 7,25 

192,3 7,3 7,15 

258,7 7,1 6,96 

291,3 7,1 6,96 

353,6 6,9 6,76 
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y = 139,05x2 - 2382x + 10173
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Obrázek 8.5: Grafické znázornění výsledků měření LEL zemního plynu. 
 

8.3.2 Vliv velikosti iniciační energie na horní mez výbušnosti UEL 

Při stanovení vlivu iniciační energie na UEL zemního plynu byla jeho počáteční 

koncentrace ve směsi se vzduchem 8,6 obj.%. Dosažené výsledky měření pro jednotlivé 

podmínky jsou uvedeny v tabulce 8.6 a graficky znázorněny na obrázku 8.6. Kompletní 

tabulka měření pro jednotlivé koncentrace zemního plynu ve směsi je uvedena v příloze č. 5. 
 

Tabulka 8.6: Výsledky měření UEL zemního plynu. 

Energie jiskry 

Em [mJ] 

Horní mez výbušnosti 

UEL [obj.%] 

Koncentrace metanu 

cmetan [obj.%] 

2,3 9,0 8,82 

50,8 9,4 9,21 

107,2 9,8 9,61 

152,1 10,0 9,8 

192,3 10,1 9,90 

258,7 10,4 10,19 

291,3 10,5 10,29 

353,6 10,7 10,49 
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y = 74,374x2 - 1258,7x + 5306,7
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Obrázek 8.6: Grafické znázornění výsledků měření UEL zemního plynu. 

8.3.3 Rozbor a zhodnocení dosažených výsledků 

Z výsledků je jednoznačně patrný vliv velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti. 

Energie byla postupně zvyšována z hodnoty Em= 2,3 mJ na hodnotu Em= 353,6 mJ celkem 

v 8  krocích a rozsah výbušnosti se v závislosti na této energii zvýšil z hodnoty 8,1- 9,0 obj.% 

až na hodnotu 6,9- 10,7 obj.%.  
 

Z dosažených výsledků rovněž vyplývá, že k výraznější změně dochází u horní meze 

výbušnosti, která se s rostoucí iniciační energií zvyšuje z hodnoty 9,0 obj.% na 10,7 obj.%, 

zatímco dolní mez výbušnosti se snižuje z hodnoty 8,1 obj.% na 6,9 obj.%. Grafické 

znázornění vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti směsi zemního plynu se 

vzduchem je uvedeno na obrázku 8.4. 
 

Z obrázku 8.7 je patrné, že se snižující se iniciační energií se hodnoty LEL a UEL 

navzájem přibližují, stejně jako tomu bylo v případě směsi par ethanolu se vzduchem. 

Hodnotu minimální iniciační energie dané směsi, tedy bod, ve kterém se LEL a UEL střetnou, 

se ale ani v tomto případě nepodařilo stanovit. Důvodem je opět nedostatečný energetický 

rozsah použitého iniciačního zdroje pro danou výbušnou směs.  
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Obrázek 8.7: Grafické znázornění rozsahu výbušnosti směsi zemního plynu se vzduchem. 
 

 



 60 

9 Zpracování výsledků měření 

V rámci praktické části této diplomové práce byly realizovány v zásadě dva základní 

druhy měření: 

� měření energie jiskrového výboje v závislosti na přiváděném napětí (viz. kapitola 6), 

� měření vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti daných výbušných 

souborů na VK 10 a VK 100 (viz. kapitoly 7 a 8). 
 

Při zpracování dosažených výsledků bylo využito regresní a korelační analýzy a pro 

jednotlivá měření byla rovněž stanovena jejich nejistota. 

9.1 Regresní a korelační analýza 

Regresí rozumíme vystižení charakteru závislosti a určení její konkrétní formy, 

korelací pak míru závislosti těchto znaků. Úkolem regrese je tedy získat odhady neznámých 

hodnot na základě hodnot zjištěných, resp. nalézt vhodnou regresní funkci ve tvaru y= f (x). 

Korelační koeficient R pak definuje vhodnost funkce vyjádřit statistickou závislost mezi 

veličinami x a y. Jeho druhou mocninu R2 nazýváme koeficientem determinace. Tento 

koeficient může nabývat pouze hodnot z intervalu <0;1> a charakterizuje vhodnost dané 

regresní funkce. Hodnoty koeficientu determinace blízké 1 znamenají, že daná regresní 

funkce vystihuje skutečnou závislost velmi dobře. Naproti tomu hodnoty blízké 0 naznačují, 

že zvolený typ regresní funkce neodpovídá skutečné závislosti. [28] 

9.1.1 Aplikace regresní a korelační analýzy pro stanovení energie 

jiskrového výboje 

Pro naměřené a vypočtené hodnoty energie indukční elektrické jiskry v závislosti na 

přiváděném napětí byly určeny regresní funkce ve tvaru: 
 

y= f (x) (9.1) 

kde 

y energie jiskrového výboje [mJ],  

x vstupní napětí [V]. 
 

V tomto případě se jednalo o lineární regresi, ke které byla využita tzv. metoda 

nejmenších čtverců odchylek. Pro hodnocení vhodnosti dané regresní funkce byl pak využit 

výše zmíněný korelační koeficient a koeficient determinace. Regresní a korelační analýza 

byla realizována jak pro hodnoty energie naměřené Em, tak i hodnoty energie jiskrového 
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výboje vypočtené Ev (viz. kapitola 6). Dosažené závěry aplikace regresní a korelační analýzy 

pro stanovení energie jiskrového výboje v závislosti na přiváděném napětí jsou uvedeny 

v tabulce 9.1. 
 

Tabulka 9.1: Regresní a korelační analýza pro stanovení energie jiskry. 

 
Tvar regresní funkce 

Koeficient 

determinace R2 

Korelační 

koeficient R 

Ev y= 87,412x + 169,97 0,9917 0,9958 

Em(0 Ω) y= 17,976x + 66,07 0,9775 0.9887 

Em(100 Ω) y= 2,4382x + 51,499 0,9872 0,9936 

Em(500 Ω) y= 3,3075x + 34,189 0,9938 0,9969 

Em(5 kΩ) y= 3,1964x + 12,887 0,9928 0,9964 

Em(50 kΩ) y= 0,2876x + 1,7005 0,9962 0,9981 
 

9.1.2 Aplikace regresní a korelační analýzy pro stanovení vlivu velikosti 

iniciační energie na rozsah výbušnosti na VK 10 a VK 100 

Pro stanovené hodnoty rozsahu výbušnosti v závislosti na iniciační energii (energii 

jiskrového výboje) byly určeny regresní funkce ve tvaru: 
 

y= f (x) (9.2) 

kde 

y iniciační energie [mJ],  

x daná mez výbušnosti [obj.%]. 
 

V tomto případě byla, na základě studia dosažených výsledků, využita polynomická 

regrese. Pro hodnocení vhodnosti dané regresní funkce bylo stejně jako v předchozím případě 

využito korelačního koeficientu a koeficientu determinace. Dosažené závěry aplikace regresní 

a korelační analýzy pro stanovení vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti 

daných výbušných souborů na VK 10 a VK 100 jsou uvedeny v tabulce 9.2. 
 

Tabulka 9.2: Regresní a korelační analýza pro LEL a UEL. 

 Tvar regresní funkce 
Koeficient  

determinace R2 

Korelační 

 koeficient R 

L
E

L
 

y= 645,71x2 - 3599,3x + 4614,7 0,9997 0,9998 

V
K

 1
0 

T
ol

u
en

 

E
m

 

U
E

L
 

y= 128,01x2 - 434,25x + 317,87 0,9940 0,9970 
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L
E

L
 

y= 2556,9x2 - 15353x + 20342 0,9994 0,9997 
T

ol
u

en
 

E
v 

U
E

L
 

y= 578,09x2 - 1847,3x + 1035,5 0,9929 0,9964 
L

E
L

 

y= 376,27x2 - 3532,5x + 8348,3 0,9892 0,9946 

E
m

 

U
E

L
 

y= 41,702x2 - 302,48x + 439,04 0,9982 0,9991 

L
E

L
 

y= 1708,6x2 - 16181x + 38431 0,9924 0,9962 

V
K

 1
0 

A
ce

to
n

 

E
v 

U
E

L
 

y= 184,3x2 - 1242x + 1309,7 0,9974 0,9987 

L
E

L
 

y= 202,85x2 - 2530,9x + 7879,1 0,9935 0,9967 

E
th

an
ol

 

E
m

 

U
E

L
 

y= 28,861x2 - 315,66x + 769,19 0,9992 0,9996 

L
E

L
 

y= 139,05x2 - 2382x + 10173 0,9933 0,9966 V
K

 1
00

 

Z
em

n
í p

ly
n

 

E
m

 

U
E

L
 

y= 74,374x2 - 1258,7x + 5306,7 0,9978 0,9989 

 

9.2 Stanovení nejistoty měření 

Nejistota měření je parametr charakterizující rozptýlení hodnot měřené veličiny. 

Základní kvantitativní charakteristikou nejistoty měření je tzv. standardní nejistota. Obecně 

můžeme říci, že v praxi nejsou žádná měření, žádná měřící metoda ani žádný přístroj 

absolutně přesné. [29] 
 

Nejrůznější negativní vlivy, které se v měřícím procesu vyskytují, se projeví 

odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou měřené veličiny. Výsledek měření se pak 

pohybuje v určitém tolerančním poli kolem skutečné hodnoty, ale téměř nikdy nenastane 

ideální ztotožnění obou hodnot. [29] 
 

Rozptyl výběrových průměrů D(ȳ) je n násobně menší než výběrový rozptyl jednoho 

měření D(y). Směrodatnou odchylku výběrových průměrů σ(ȳ), která je považována za 

standardní nejistotu, lze proto definovat vztahem 9.3. [29] 
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kde 

n počet měření,  

yi naměřená hodnota,  

ȳ hodnota určená z dané regresní funkce.  
 

Pravděpodobnost výskytu skutečné hodnoty v tomto intervalu je ale nízká a proto zavádíme 

tzv. rozšířenou nejistotu měření ∆ȳ, kterou lze vyjádřit vztahem: 
 

)y(ky σ⋅=∆  (9.4) 

kde 

k koeficient pro danou konfidenční pravděpodobnost. [29]  
 

Rozšířená nejistota měření je tedy závislá na koeficientu pro danou pravděpodobnost 

výskytu skutečné hodnoty v uvažovaném intervalu. Hodnoty koeficientů k pro konfidenční 

95 % interval pravděpodobnosti v závislosti na počtu měření n jsou uvedeny v tabulce 9.3. 
 

Tabulka 9.3: Součinitel k pro konfidenční 95 % interval pravděpodobnosti. [29] 

Počet měření n k (95 %) Počet měření n k (95 %) Počet měření n k (95 %) 

3 4,30 8 2,37 20 2,09 

4 3,18 9 2,31 30 2,04 

5 2,78 10 2,26 60 2,00 

6 2,57 12 2,20 120 1,98 

7 2,45 15 2,14 ∞ 1,96 
 

9.2.1 Stanovení nejistoty měření energie jiskrového výboje 

Pro zjištěné hodnoty energie indukční elektrické jiskry Em byla stanovena nejistota 

měření podle výše definovaných vztahů. Výsledná rozšířená nejistota měření ∆Eȳ, společně 

s hodnotou směrodatné odchylky výběrových průměrů σE(ȳ) a koeficientem pro konfidenční 

interval pravděpodobnosti k, je uvedena v tabulce 9.4.  
 

Tabulka 9.4: Iejistota měření energie jiskrového výboje. 

 σE(ȳ) [mJ] k (95 %) ∆Eȳ [mJ] 

Em(0 Ω) 3,15 2,14 6,74 

Em(100 Ω) 0,32 2,14 0,68 

Em(500 Ω) 0,30 2,14 0,65 
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Em(5 kΩ) 0,32 2,14 0,68 

Em(50 kΩ) 0,02 2,14 0,05 
 

9.2.2 Stanovení nejistoty měření vlivu velikosti iniciační energie na 

rozsah výbušnosti na VK 10 a VK 100 

Rovněž pro měření vlivu iniciační energie na rozsah výbušnosti daných výbušných 

souborů na VK 10 a VK 100 byla stanovena jejich nejistota podle výše definovaných vztahů. 

Výsledná rozšířená nejistota měření ∆Rȳ, společně s hodnotou směrodatné odchylky 

výběrových průměrů σR(ȳ) a koeficientem pro konfidenční interval pravděpodobnosti k, je 

uvedena v tabulce 9.5. 
 

Tabulka 9.5: Iejistota měření LEL a UEL. 

 σR(ȳ)[mJ] k (95 %) ∆Rȳ [mJ] 

L
E

L
 

0,74 2,78 2,07 

E
m

 

U
E

L
 

3,51 2,78 9,75 

L
E

L
 

5,32 2,78 14,79 T
ol

u
en

 

E
v 

U
E

L
 

18,33 2,78 50,97 

L
E

L
 

4,68 2,78 13,00 

E
m

 

U
E

L
 

1,93 2,78 5,37 

L
E

L
 

19,01 2,78 52,85 

V
K

 1
0 

A
ce

to
n

 

E
v 

U
E

L
 

11,19 2,78 31,11 

L
E

L
 

3,41 2,37 8,08 

V
K

 1
00

 

E
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ol

 

E
m

 

U
E

L
 

1,30 2,37 3,07 
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L
E

L
 

3,55 2,37 8,42 
V

K
 1

00
 

Z
em
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n
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L
 

2,04 2,37 4,83 

 

9.2.3 Stanovení celkové nejistoty měření 

Celková nejistota měření vlivu velikosti iniciační energie na rozsah výbušnosti daných 

výbušných souborů je ve svém důsledku závislá na obou výše definovaných dílčích 

nejistotách. Znamená to tedy, že celková nejistota měření je dána jak nejistotou měření 

energie jiskrového výboje ∆Eȳ, tak i nejistotou měření ke kterému bylo těchto hodnot 

následně využito (stanovení vlivu iniciační energie na rozsah výbušnosti) ∆Rȳ. Celkovou 

rozšířenou nejistotu měření ∆Cȳ pak můžeme za předpokladu znalosti dílčích nejistot 

definovat vztahem: 
 

( ) ( )2R
2

EC yyy ∆+∆=∆  (9.5) 

 

Tento vztah platí pro hodnoty energie jiskrového výboje Em, tedy hodnoty naměřené. 

V případě měření, u kterých byla využita energie vypočtená Ev, je celková rozšířená nejistota 

měření ∆Cȳ totožná s hodnotou dílčí nejistoty měření vlivu iniciační energie na rozsah 

výbušnosti ∆Rȳ. 
 

Celkové rozšířené nejistoty měření ∆Cȳ pro příslušná stanovení vlivu velikosti 

iniciační energie na rozsah výbušnosti daných výbušných souborů na VK 10 a VK 100 jsou 

uvedeny v tabulce 9.6. 
 

Tabulka 9.6: Celková rozšířená nejistota měření ∆Cȳ. 

 VK 10 VK 100 

 Toluen Aceton Ethanol Zemní plyn 

 LEL UEL LEL UEL LEL UEL LEL UEL 

Ev 14,79 50,97 52,85 31,11 - - - - 

Em(0 Ω) 7,05 11,85 14,64 8,61 10,52 7,41 10,78 8,29 

Em(5 kΩ) - - - - 8,11 3,14 8,45 4,88 

∆Cȳ 

[mJ] 

Em(50 kΩ) - - - - 8,08 3,07 8,42 4,83 
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zejména experimentální stanovení vlivu velikosti energie 

indukční elektrické jiskry navrženého a realizovaného iniciačního zdroje na meze výbušnosti 

u konkrétních výbušných souborů. V průběhu řešení této práce vyvstal požadavek týkající se 

studia přenosu energie ze zdroje na jiskřiště (mezi výstupní elektrody), resp. stanovení 

účinnosti přeměny energie nahromaděné v magnetickém poli iniciačního zdroje na energii 

jiskrového výboje. 
  

V teoretické části jsou stručně shrnuty důležité informace týkající se iniciace 

výbušných souborů a průběhu výbuchové reakce s důrazem na řešenou problematiku. Dále 

jsou zde uvedeny základní poznatky o elektrických jiskrových výbojích a jejich schopnosti 

iniciovat výbušné soubory. Nejvýznamnější část je pak věnována rozboru indukční elektrické 

jiskry vznikající mezi výstupními elektrodami realizovaného iniciačního zdroje.  
 

V praktické části předcházelo využití iniciačního zdroje při praktických měřeních 

stanovení iniciační energie daného jiskrového výboje. K tomuto účelu bylo využito příslušné 

měřící techniky pro zachycení obvodových veličin. Stanovení energie jiskry bylo realizováno 

pro vzdálenost elektrod 2 mm, napájecí napětí v rozsahu 2- 16 V a sériově zařazené rezistory 

do vysokonapěťového obvodu o hodnotách odporu 0, 100, 500, 5000 a 50000 Ω. 
 

Při stanovení energie jiskrového výboje vyvstala otázka, zdali hodnota energie, která 

byla zjištěna pomocí měřící techniky na výstupních elektrodách, odpovídá teoretické hodnotě 

této energie tzn. hodnotě vypočtené pomocí matematických vztahů na základě znalosti 

parametrů obvodu. Porovnáním hodnot energií naměřených (pro vzdálenost elektrod 2 mm 

bez zařazeného rezistoru do vysokonapěťového obvodu) s hodnotami energií jiskrového 

výboje vypočtenými bylo zjištěno, že se tyto hodnoty výrazně liší. V průměru dosahuje 

energie stanovená pomocí měřící techniky jen 24,47 % hodnoty energie určené výpočtem. 

Z této skutečnosti vyplývá, že jen cca jedna čtvrtina energie nahromaděné v magnetickém poli 

cívky iniciačního zdroje je skutečně přítomna mezi elektrodami na jiskřišti. Toto zjištění má 

velice významný vliv pro bezpečnostní praxi, poněvadž v současné době se vychází 

z předpokladu, že 100 % energie zdroje je přeměněno na energii jiskrového výboje. Zjištění, 

že účinnost přenosu energie je pouze cca 25 % výrazným způsobem mění pohled na hodnoty 

iniciačních energií konkrétních výbušných souborů, které byly stanoveny při laboratorních 

experimentech za předpokladu, že účinnost přenosu je 100 %. Na základě dosažených 
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výsledků této studie můžeme tedy konstatovat že tyto soubory jsou teoreticky iniciovatelné 

energií zhruba čtyřikrát nižší než jak je uváděno. Na druhou stranu je potřeba říci, že tato 

problematika, i přestože se jí několik podrobných expertíz již zabývalo, je stále dosti 

neznámou a existuje zde řada otázek, na které nebyla doposud nalezena jednoznačná 

odpověď. Je tedy potřeba věnovat se této oblasti intenzivně i nadále, protože se jedná 

bezesporu o velice významnou problematiku a to nejen z pohledu bezpečnostního. 
 

Nejrozsáhlejší část práce byla věnována experimentálnímu stanovení vlivu velikosti 

iniciační energie indukční elektrické jiskry na rozsah výbušnosti konkrétních výbušných 

souborů. Studium této problematiky bylo prakticky realizováno na dvou zkušebních 

zařízeních a sice výbuchových komorách VK 10 a VK 100.  
 

Stanovení vlivu iniciační energie na rozsah výbušnosti na VK 10 bylo realizováno pro 

směs par toluenu se vzduchem a směs par acetonu se vzduchem. V tomto případě bylo 

využito pro iniciace pouze stanovených energií jiskrového výboje, pro které byly výpočtem 

určeny i jejich předpokládané hodnoty za účelem porovnání jednotlivých rozsahů výbušnosti 

v těchto uvažovaných případech. 
 

V případě VK 100 pak bylo měření realizováno pro směs par ethanolu se vzduchem 

a směs zemního plynu se vzduchem. Zde bylo využito celého energetického rozsahu 

použitého iniciačního zdroje za účelem dosažení co možná nejvyšší vypovídající schopnosti 

dosažených výsledků o výše definované závislosti. Hodnoty minimálních iniciačních energií 

se ale z důvodu nedostatečného energetického rozsahu použitého iniciačního zdroje pro dané 

výbušné soubory stanovit nepodařilo. 
 

Na základě dosažených výsledků měření na VK 10 a VK 100 lze konstatovat, že 

s rostoucí iniciační energií se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Z výsledků rovněž vyplývá, že se 

změnou velikosti iniciační energie dochází k výraznějším změnám u horních mezí výbušnosti 

UEL nežli je tomu u mezí výbušnosti dolních LEL.  
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Příloha č. 1 

Tabulka P1.1: Hodnoty energie jiskry pro vzdálenost elektrod 2 mm. 

E [mJ] U [V] R [kΩ] E [mJ] U [V] R [kΩ] 

2,3 2 50 62,4 5 0,1 

2,7 3 50 62,7 15 5 

2,9 4 50 64,1 16 5 

3,1 5 50 66,3 9 0,5 

3,3 6 50 68,0 6 0,1 

3,7 7 50 68,1 10 0,5 

4,0 8 50 70,0 7 0,1 

4,1 9 50 71,3 11 0,5 

4,6 10 50 72,0 8 0,1 

4,8 11 50 72,7 9 0,1 

5,2 12 50 75,8 12 0,5 

5,4 13 50 77,0 13 0,5 

5,8 14 50 77,2 10 0,1 

6,1 15 50 79,7 14 0,5 

6,3 16 50 79,9 11 0,1 

19,2 2 5 80,5 12 0,1 

24,4 3 5 82,1 15 0,5 

25,9 4 5 83,2 13 0,1 

28,9 5 5 85,9 14 0,1 

29,4 6 5 86,1 16 0,5 

35,3 7 5 86,3 15 0,1 

38,4 8 5 89,7 16 0,1 

40,9 2 0,5 107,2 2 - 

42,2 3 0,5 135,5 3 - 

42,6 9 5 152,1 4 - 

45,0 10 5 157,4 5 - 

46,7 4 0,5 165,4 6 - 

47,8 11 5 189,1 7 - 

48,9 12 5 192,3 8 - 

50,8 5 0,5 218,2 9 - 

53,9 6 0,5 230,4 10 - 
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54,2 13 5 258,7 11 - 

54,7 2 0,1 270,1 12 - 

57,5 7 0,5 291,3 13 - 

57,9 14 5 333,6 14 - 

59,2 3 0,1 353,6 15 - 

60,0 4 0,1 362,9 16 - 

61,0 8 0,5    
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Obrázek P1.1: Grafické znázornění stanovených hodnot energie jiskry (R= 0 Ω). 
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y = 2,4382x + 51,499
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Obrázek P1.2: Grafické znázornění stanovených hodnot energie jiskry (R= 100 Ω). 
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Obrázek P1.3: Grafické znázornění stanovených hodnot energie jiskry (R= 500 Ω). 
 



 75 

y = 3,1964x + 12,887
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Obrázek P1.4: Grafické znázornění stanovených hodnot energie jiskry (R= 5 kΩ). 
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Obrázek P1.5: Grafické znázornění stanovených hodnot energie jiskry (R= 50 kΩ). 
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Příloha č. 2 

Tabulka P2.1: Kompletní výsledky měření LEL toluenu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em a Ev) ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] Em= 107 mJ 

Ev= 408 mJ 

Em= 165 mJ 

Ev= 674 mJ 

Em= 230 mJ 

Ev= 1007 mJ 

Em= 291 mJ 

Ev= 1301 mJ 

Em= 363 mJ 

Ev= 1632 mJ 

2,3 1,00 0,866 P P P P P 

2,2 0,96 0,829 P P P P P 

2,1 0,91 0,791 P P P P P 

2,0 0,87 0,753 P P P P P 

1,9 0,83 0,716 N/P P P P P 

1,8 0,78 0,678 N/N/N N/N/N P N/P P 

1,7 0,74 0,640 - - N/N/N N/N/N P 

1,6 0,70 0,603 - - - - N/N/N 

LEL [obj.%] 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 

 

Tabulka P2.2: Kompletní výsledky měření LEL toluenu pro koncentrace 1,85 a 1,75 obj.%. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em a Ev) ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] Em= 107 mJ 

Ev= 408 mJ 

Em= 165 mJ 

Ev= 674 mJ 

Em= 230 mJ 

Ev= 1007 mJ 

Em= 291 mJ 

Ev= 1301 mJ 

Em= 363 mJ 

Ev= 1632 mJ 

1,85 0,80 0,697 - N/P - - - 

1,75 0,76 0,659 - - - N/N/P - 

LEL [obj.%] 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 

 

Tabulka P2.3: Kompletní výsledky měření UEL toluenu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em a Ev) ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] Em= 107 mJ 

Ev= 408 mJ 

Em= 165 mJ 

Ev= 674 mJ 

Em= 230 mJ 

Ev= 1007 mJ 

Em= 291 mJ 

Ev= 1301 mJ 

Em= 363 mJ 

Ev= 1632 mJ 

2,4 1,04 0,904 P P P P P 

2,5 1,09 0,942 P P P P P 

2,6 1,13 0,979 P P P P P 

2,7 1,17 1,017 P P P P P 

2,8 1,22 1,055 P P P P P 
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2,9 1,26 1,092 N/N/N P P P P 

3,0 1,30 1,130 - N/P P P P 

3,1 1,35 1,168 - N/N/N P P P 

3,2 1,39 1,205 - - N/N/P P P 

3,3 1,43 1,243 - - N/N/N N/P P 

3,4 1,48 1,281 - - - N/N/N P 

3,5 1,52 1,318 - - - - N/P 

3,6 1,56 1,356 - - - - N/N/N 

UEL [obj.%] 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 
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Příloha č. 3 

Tabulka P3.1: Kompletní výsledky měření LEL acetonu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em a Ev) ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] Em= 107 mJ 

Ev= 408 mJ 

Em= 165 mJ 

Ev= 674 mJ 

Em= 230 mJ 

Ev= 1007 mJ 

Em= 291 mJ 

Ev= 1301 mJ 

Em= 363 mJ 

Ev= 1632 mJ 

5,0 1,50 1,187 P P P P P 

4,9 1,47 1,163 P P P P P 

4,8 1,44 1,140 P P P P P 

4,7 1,41 1,116 P P P P P 

4,6 1,38 1,092 P P P P P 

4,5 1,35 1,068 P P P P P 

4,4 1,32 1,045 P P P P P 

4,3 1,29 1,021 N/P P P P P 

4,2 1,26 0,997 N/N/N P P P P 

4,1 1,23 0,973 - N/N/N P P P 

4,0 1,20 0,950 - - N/N/P P P 

3,9 1,17 0,926 - - N/N/N N/P P 

3,8 1,14 0,902 - - - N/N/N P 

3,7 1,11 0,878 - - - - N/N/N 

LEL [obj.%] 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 

 

Tabulka P3.2: Kompletní výsledky měření UEL acetonu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em a Ev) ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] Em= 107 mJ 

Ev= 408 mJ 

Em= 165 mJ 

Ev= 674 mJ 

Em= 230 mJ 

Ev= 1007 mJ 

Em= 291 mJ 

Ev= 1301 mJ 

Em= 363 mJ 

Ev= 1632 mJ 

5,1 1,53 1,211 P P P P P 

5,2 1,56 1,235 P P P P P 

5,3 1,59 1,258 P P P P P 

5,4 1,62 1,282 P P P P P 

5,5 1,65 1,306 P P P P P 

5,6 1,68 1,329 P P P P P 

5,7 1,71 1,353 P P P P P 

5,8 1,74 1,377 P P P P P 
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5,9 1,77 1,401 P P P P P 

6,0 1,80 1,424 N/N/N P P P P 

6,1 1,83 1,448 - P P P P 

6,2 1,86 1,472 - N/P P P P 

6,3 1,89 1,496 - N/N/N P P P 

6,4 1,92 1,519 - - P P P 

6,5 1,95 1,543 - - P P P 

6,6 1,98 1,567 - - N/N/N P P 

6,7 2,01 1,591 - - - P P 

6,8 2,04 1,614 - - - N/N/N P 

6,9 2,07 1,638 - - - - P 

7,0 2,10 1,662 - - - - N/P 

7,1 2,13 1,686 - - - - N/N/N 

UEL [obj.%] 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0 
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Příloha č. 4 

Tabulka P4.1: Kompletní výsledky měření LEL ethanolu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em) [mJ] ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] 2,3 50,8 107,2 152,1 192,3 258,7 291,3 353,6 

6,6 15,73 12,429 P P P P P P P P 

6,5 15,49 12,241 P P P P P P P P 

6,4 15,26 12,052 P P P P P P P P 

6,3 15,02 11,864 P P P P P P P P 

6,2 14,78 11,676 P P P P P P P P 

6,1 14,54 11,487 P P P P P P P P 

6,0 14,30 11,299 P P P P P P P P 

5,9 14,06 11,111 N/N/P P P P P P P P 

5,8 13,83 10,922 N/N/N P P P P P P P 

5,7 13,59 10,734 - N/P P P P P P P 

5,6 13,35 10,546 - N/N/N P P P P P P 

5,5 13,11 10,357 - - P P P P P P 

5,4 12,87 10,169 - - N/N/N P P P P P 

5,3 12,63 9,981 - - - N/P P P P P 

5,2 12,40 9,792 - - - N/N/N P P P P 

5,1 12,16 9,604 - - - - N/N/N N/P P P 

5,0 11,92 9,416 - - - - - N/N/N N/P P 

4,9 11,68 9,228 - - - - - - N/N/N P 

4,8 11,44 9,039 - - - - - - - N/N/N 

LEL [obj.%] 5,9 5,7 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 

 

Tabulka P4.2: Kompletní výsledky měření UEL ethanolu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em) [mJ] ck 

[obj.%] 

Vk 

[ml] 

mk 

[g] 2,3 50,8 107,2 152,1 192,3 258,7 291,3 353,6 

6,7 15,97 12,617 P P P P P P P P 

6,8 16,21 12,806 P P P P P P P P 

6,9 16,45 12,994 P P P P P P P P 

7,0 16,69 13,182 P P P P P P P P 
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7,1 16,92 13,371 P P P P P P P P 

7,2 17,16 13,559 P P P P P P P P 

7,3 17,40 13,747 P P P P P P P P 

7,4 17,64 13,935 N/N/N P P P P P P P 

7,5 17,88 14,124 - P P P P P P P 

7,6 18,12 14,312 - P P P P P P P 

7,7 18,35 14,500 - P P P P P P P 

7,8 18,59 14,689 - N/N/N P P P P P P 

7,9 18,83 14,877 - - P P P P P P 

8,0 19,07 15,065 - - P P P P P P 

8,1 19,31 15,254 - - N/N/P P P P P P 

8,2 19,55 15,442 - - N/N/N P P P P P 

8,3 19,79 15,630 - - - P P P P P 

8,4 20,02 15,819 - - - N/P P P P P 

8,5 20,26 16,007 - - - N/N/N P P P P 

8,6 20,50 16,195 - - - - P P P P 

8,7 20,74 16,384 - - - - N/N/N P P P 

8,8 20,98 16,572 - - - - - P P P 

8,9 21,22 16,760 - - - - - P P P 

9,0 21,45 16,949 - - - - - N/N/P P P 

9,1 21,69 17,137 - - - - - N/N/N P P 

9,2 21,93 17,325 - - - - - - N/N/N P 

9,3 22,17 17,513 - - - - - - - P 

9,4 22,41 17,702 - - - - - - - N/P 

9,5 22,65 17,890 - - - - - - - N/N/N 

LEL [obj.%] 7,3 7,7 8,1 8,4 8,6 9,0 9,1 9,4 
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Příloha č. 5 

Tabulka P5.1: Kompletní výsledky měření LEL zemního plynu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em) [mJ] cp 

[obj.%] 
cmetan 

[obj.%] 2,3 50,8 107,2 152,1 192,3 258,7 291,3 353,6 

8,5 8,33 P P P P P P P P 

8,4 8,23 P P P P P P P P 

8,3 8,13 P P P P P P P P 

8,2 8,04 P P P P P P P P 

8,1 7,94 N/P P P P P P P P 

8,0 7,84 N/N/N P P P P P P P 

7,9 7,74 - P P P P P P P 

7,8 7,64 - N/P P P P P P P 

7,7 7,55 - N/N/N P P P P P P 

7,6 7,45 - - P P P P P P 

7,5 7,35 - - N/N/N P P P P P 

7,4 7,25 - - - N/P P P P P 

7,3 7,15 - - - N/N/N N/P P P P 

7,2 7,06 - - - - N/N/N P P P 

7,1 6,96 - - - - - N/P P P 

7,0 6,86 - - - - - N/N/N N/N/N P 

6,9 6,76 - - - - - - - P 

6,8 6,66 - - - - - - - N/N/N 

LEL [obj.%] 8,1 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1 7,1 6,9 

 

Tabulka P5.2: Kompletní výsledky měření UEL zemního plynu. 

Vzorek Výsledek pokusu (I- negativní, P- pozitivní) 

Iniciační energie (energie indukční jiskry Em) [mJ] ck 

[obj.%] 
 

2,3 50,8 107,2 152,1 192,3 258,7 291,3 353,6 

8,6 8,43 P P P P P P P P 

8,7 8,53 P P P P P P P P 

8,8 8,62 P P P P P P P P 

8,9 8,72 P P P P P P P P 

9,0 8,82 P P P P P P P P 



 83 

9,1 8,92 N/N/N P P P P P P P 

9,2 9,02 - P P P P P P P 

9,3 9,11 - P P P P P P P 

9,4 9,21 - P P P P P P P 

9,5 9,31 - N/N/N P P P P P P 

9,6 9,41 - - P P P P P P 

9,7 9,51 - - P P P P P P 

9,8 9,60 - - N/P P P P P P 

9,9 9,70 - - N/N/N P P P P P 

10,0 9,80 - - - P P P P P 

10,1 9,90 - - - N/N/N P P P P 

10,2 10,00 - - - - N/N/N P P P 

10,3 10,09 - - - - - P P P 

10,4 10,19 - - - - - N/N/P P P 

10,5 10,29 - - - - - N/N/N N/P P 

10,6 10,39 - - - - -  N/N/N P 

10,7 10,49 - - - - - - - P 

10,8 10,58 - - - - - - - N/N/N 

UEL [obj.%] 9,0 9,4 9,8 10,0 10,1 10,4 10,5 10,7 
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Příloha č. 6 

Digitální osciloskop ETC M621 

 

Vstupy: 2 kanály, 1 externí synchronizační 

vstup/výstup kompenzačního generátoru  

Šířka pásma: 0 Hz až 150 MHz (DC); 1,2 Hz až 

150 MHz (AC) 

Vstupní odpor: 1 MΩ/20 pF 

Chyba měření: ±2,5 % 

Rozlišovací schopnost: 8 bitů (0,4 %) 

Maximální vstupní napětí: ±100 V 

Rozsah časové základny: 1 µs/d až 2 s/d 

 

Vzorkovací frekvence: 1 kHz až 50 MHz 

 

Vysokonapěťová sonda Tektronix P6015A 

 

Vysoké napětí: 20 kV/40 kV ve špičce (šířka 

pulzu 100 ms) 

Šířka pásma: 75 MHz 

Měření: 1: 1000 

Kompenzace: 7 až 49 pF 
 

Provedení: s uzemněním (elektrická svorka) 

 

Proudové kleště Chauvin Arnoux E3N 

 

Proudový rozsah: 50 mA až 60 A 

Frekvenční rozsah: 100 kHz (-3 dB) 

Chyba měření: ±3 % 

Přetížitelnost: 100 A 

Vstupní impedance: 1 MΩ/100 pF  

Zpoždění: < 3 µs 
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Příloha č. 8 

 

 
Obrázek P8.1: Fotografie zkušebního zařízení VK 100. 

 

 
Obrázek P8.2: Fotografie zkušebního zařízení VK 10. 

 



 87 

Příloha č. 9 

Měřící přístroj výbušných plynů MSA Auer EX- METER II (P) metan 

 

Typ přístroje: přenosný 

Měřený plyn: metan 

Měřící rozsah: 0 až 100 obj.% 

Teplotní provozní podmínky: 0 až 50 °C 

(krátkodobě -20 až 50 °C) 

Vlhkost prostředí: rel. vlhkost 15 až 90 % 

(krátkodobě 5 až 95 %) 

Typ ochrany: IP54 

Způsob sběru plynu: integrovaná pumpa  
 Signalizace: akustická a světelná signalizace při 

dosažení stanovené koncentrace 

 

Mechanický dávkovač Eppendorf- Multipette Plus 

 

Dávkovací rozsah: celkem 112 hodnot objemu 

dávky v rozmezí 1µl až 10 ml 

Zobrazení dávky: elektronický display 

Použití: viskózní roztoky a kapaliny 

Způsob ovládáni: mechanické 

Změna rozsahu: vyměnitelné nástavce  

 
Změna dávky: mechanický ovladač (otočný) 
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Příloha č. 10 

 

1 3

4

2

 
Obrázek P10.1: Regulační a vysokonapěťová část iniciačního zdroje. 

kde 

1 displej digitálního voltmetru, 

2 výstupní svorky (elektrody), 

3 tlačítko iniciace, 

4 regulace napětí. 

 

1 2

3

 
Obrázek P10.2: Iapájecí část iniciačního zdroje. 

kde 

1 napájecí zdířka DIN, 

2 kontrolní LED dioda, 

3 vypínač. 

 


