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Explózie boli a vždy budú fascinujúcimi javmi. Platí 
to predovšetkým v čase mieru, keď bezprostredne 
nespôsobujú nijaké rozsiahle škody a nikoho nezraňujú. 
O problematike explózií, termobarických zbraniach 
a princípe ich fungovania sme sa rozprávali s prof. 
Karolom Jesenákom. 

Dve tváre 
EXPLÓZIÍ

Explózie sú spojené skôr s negatívnymi 
emóciami, najmä v čase aktuálneho blíz-
keho vojenského konfliktu... 
Asi prvé, čo človeku napadne pri slovách 
explózia či výbuch, je katastrofa spojená 
s veľkými materiálnymi škodami, zraneniami 
alebo stratami na životoch. Táto spojitosť je 
pochopiteľná. Všetky vojenské konflikty od 
vynájdenia pušného prachu až po použi-
tie atómových bômb si vyžiadali obrovské 
množstvo nielen obetí a materiálnych škôd, 
ale často aj úplný zánik celých spoločenstiev 
a ich kultúrneho dedičstva.

Drvivá väčšina z nich vôbec nebola spôso-
bená najničivejšími atómovými zbraňami, ale 
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explóziami v dôsledku rôznych chemických 
reakcií. Tento pohľad na explózie je však jed-
nostranný.

Prečo sú pre nás dôležité? 
Explóziám ešte vždy vďačíme za pohyb väč-
šiny našich motorových vozidiel, lodí, lietadiel 
a rôznych strojov. Explózie sa nám paradoxne 
starajú aj o bezpečnosť v našich autách, kde 
pohotovo nafukujú naše airbagy, poskytujú 
nám zábavu v podobe ohňostrojov, výbuchov 
vo filmových scénach, pomáhajú pri staveb-
ných a sanačných prácach, pri hĺbení tunelov 
a banských diel a aj pri ťažbe hornín v povr-
chových baniach – lomoch.

Je tu aj jeden špeciálne slovenský dôvod, 
prečo hovoriť o tejto téme. Moderné výbuš-
niny a zbrane sa na našom území vyrábajú už 
od konca 19. storočia až doteraz a táto výroba 
sa výrazne dotkla histórie niekoľkých našich 
miest. Patrí k nim aj Bratislava, ktorá sa vďaka 
tomu bude navždy spájať v súvislosti s che-
mickým podnikom Dynamit Nobel s menom 
Alfreda Nobela (pozri Quark 11/2019).

Čo sú výbuchy z pohľadu fyziky a chémie? 
Explóziami označujeme rýchlu premenu 
kvapalín alebo tuhých látok na látky v plyn-
nom skupenstve. Tá je vždy spojená s veľkým 
nárastom objemu. Keby sme zobrali ten naj-
jednoduchší príklad premeny jedinej látky, 
napríklad vody na paru, vzrast objemu je 
približne tisícnásobný. Táto premena expló-
ziou určite nie je, pretože je veľmi pomalá. 
Spomaľuje ju potreba dodať veľké množstvo 
energie jednak na ohriatie vody a zároveň na 
samotnú premenu, tzv. skupenské teplo. Tak-
že ju možno využiť na pohon parných strojov 
alebo lopatiek parných turbín, no tam, kde 
vzrast objemu chceme dosiahnuť v zlomku 
sekundy, to nestačí.

To sa dá dosiahnuť iba tak, že využijeme 
energiu, ktorá je istým spôsobom ukrytá pria-
mo v premieňajúcich sa látkach. Potom stačí 
obrazne povedané škrtnúť zápalkou a už 
prebieha úplne sama. Presnejšie, potrebuje 
na to len malú iniciačnú energiu, ktorou síce 
skutočne môže byť aj plameň zápalky, ale 
väčšinou je to elektrický alebo mechanický 
impulz.

A tu prichádza na rad chémia... 
Chemické látky majú v sebe zakonzervované 
určité množstvo energie v podobe väzieb 
medzi jednotlivými atómami. V tomto ohľade 
sa chemické látky veľmi líšia, čo znamená, že 
na ich vzájomnú premenu treba túto ener-
giu buď dodať, alebo sa pri nej uvoľní. Teda 
to, čo nás vezie pri ceste autom, je chemická 
premena benzínu na niekoľko plynných látok, 
ktoré sa katalyzátor vo výfuku snaží v čo naj-
vyššej miere zredukovať na vodnú paru, oxid 
uhličitý a oxidy dusíka. Podstatou premeny 
je oxidácia zložiek benzínu. To je už úplne  
iná káva ako vyparovanie vody, no ešte vždy 
to na poriadnu explóziu stačiť nemusí. Je to 
preto, že tá je závislá práve od vzdušného 
kyslíka.

Foto wikipédia/Staff Sgt. Patrick 
Dixon, public domain

Foto Pixabay
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Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., vysokoškolský učiteľ pôsobiaci až 
do odchodu do dôchodku začiatkom tohto roku na Katedre anor-
ganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Prednášal niekoľko predmetov z oblasti silikátovej 
a environmentálnej chémie. Zameriaval sa na syntézu a využitie 
rôznych silikátových nanomateriálov a uhlíkových nanorúrok. Je 
autorom približne 600 vedeckých publikácií, niekoľkých mono-
grafií a veľkého počtu blogov. Dlhodobo sa venuje popularizácii 
vedy, za čo získal aj niekoľko ocenení.

Aké je riešenie? 
K dispozícii máme dve riešenia. Jedno je histo-
rické. Explozívnu zmes tvoria dve skupiny látok. 
Prvé, ktoré horia, a druhé, ktoré poskytujú kys-
lík. Napríklad v čiernom pušnom prachu prvé 
zastupujú síra a uhlík, druhé dusičnan draselný.
Modernejšie riešenie je, že výbušninu tvorí iba 
jediná látka, takže explózia nezávisí od reak-
cie medzi zrnami dvoch alebo viacerých látok.  
V angličtine sa takéto reakcie označujú ako 
solid state reactions.

K akému nárastu objemu plynov teda 
dochádza pri explózii? 
Pri väčšine výbušnín sa súhrnné zvýšenie obje-
mu v dôsledku chemickej reakcie a zvýšenia 
teploty pohybuje asi na úrovni desaťtisícná-
sobku. Tu je potrebné pripomenúť, že objem 
a tlak plynov sú spoločne navzájom späté 
tzv. Boylovým-Mariottovým zákonom, ktorý 
hovorí, že ich súčin je pri konštantnej teplote 
v prípade nemenného množstva plynu kon-
štantný. To znamená, že zvýšenie jedného ide 
na úkor druhého a opačne. Záleží teda na tom, 
či nám ide skôr o zvýšenie tlaku alebo objemu, 
respektíve v akých hraniciach tlakov a objemov 
sa chceme pohybovať.

Aké využitie majú explózie v už uvedenom 
automobile? 
Vo vozidlách sa zvýšenie objemu a tlaku ply-
nov zužitkuje na lineárny pohyb piestov, ktorý 
sa vačkovým hriadeľom mení na pohyb otá-
čavý a prostredníctvom rôznych prevodov až 
na pohon kolies.

Na rozdiel od explózií pár paliva sú síce 
explózie automobilových airbagov pomerne 
zriedkavé, no sú veľmi dôležitým bezpeč-
nostným prvkom osobných áut. Ich princíp je 

veľmi jednoduchý, no platí, že diabol sa skrý-
va v detailoch, čo znamená, že existuje veľmi 
úzke rozmedzie tlakov, v ktorom vám explózia 
zachráni život, ale zároveň vás nezraní (pozri 
Quark 5/2016). O bezpečnosti airbagov rozho-
duje aj stabilita použitej výbušniny, čo zname-
ná na jednej strane zachovanie jej schopnosti 
explodovať po dlhý čas rovnakým spôsobom, 
ale zároveň aj zabezpečiť, aby k explózii nedo-
chádzalo samovoľne. Občas sa to stáva, čo 
spôsobuje automobilkám obrovské finančné 
straty pre nutnosť výmeny všetkých podozri-
vých airbagov.

Ktorá vlastnosť výbušnín sa považuje za 
najužitočnejšiu? 
Hlavnou úžitkovou vlastnosťou väčšiny výbuš-
nín je tvorba tlakovej vlny. V priemyselných 
trhavinách má za úlohu rozrušovať materské 
horniny rudných a nerudných surovín a horni-
ny pri stavbe ciest, tunelov, základov mostov 
a priehrad a pri demolácii rôznych starých sta-
vebných objektov. V každom z týchto prípadov 

existujú určité špecifické požiadavky na to, ako 
by k tomu malo dôjsť. Podľa toho sa narába aj 
s tlakovými vlnami týchto výbušnín a ich zlože-
nie sa optimalizuje podľa týchto požiadaviek.

Tie sú napríklad úplne iné pri povrchovej 
ťažbe železných rúd ako pri demolácii vyso-
kého komína v zastavanom území mesta. 
Kým v prvom prípade si často vystačíme so 
suspenziou obyčajného poľnohospodárske-
ho hnojiva dusičnanu amónneho v motorovej 
nafte, v druhom prípade potrebujeme veľmi 
sofistikované mnohozložkové výbušné látky, 
ktoré by sme skutočne mohli nazvať klenotmi 
medzi mierovými výbušninami. K ich dobrej 
práci významne prispieva aj elektronické ria-
denie časového harmonogramu ich odpálenia, 
ktoré minimalizuje v čo najvyššej miere priestor 
ohrozovaný výbuchom. 

Na čo sa využíva tlaková vlna pri zbraniach? 
Ak odhliadneme od špeciálnych iniciačných 
výbušnín, teda traskavín, ktoré vyvolávajú 
explozívnu reakciu v celom objeme nábojníc, 
tak v zbraniach sa tlaková vlna využíva jednak 
na zrýchlenie projektilov a delostreleckých 
granátov v hlavniach pušiek a kanónov, ale-
bo aj na vytvorenie deštrukčnej tlakovej vlny 
v mieste zásahu bômb, delostreleckej alebo 
inej explozívnej munície. V tomto prípade je 
zloženie explozívnej nálože optimalizované na 
konkrétne typy vojenských cieľov.

V súvislosti s najväčším súčasným vojen-
ským konfliktom sa do pozornosti širšej 

Všeobecná schéma termobarickej munície
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Demolácia továrenského komína, foto 
wikipédia/Heptagon, CC BY-SA 3.0
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verejnosti dostal zvláštny typ tzv. termo-
barických zbraní. Aké vlastnosti explózií má 
ich munícia? 
Tento typ zbraní využíva jednak tradičnú 
explozívnu náplň, ktorej funkciou je rozptýliť 
obsah druhej zložky. Tú tvorí zmes rôznych 
látok. 

Hlavnú časť tvoria spravidla horľavé kvapa-
liny, napríklad ropné palivá, prípadne syntetic-
ké látky ako etylénoxid, jedovatá horľavá látka 
s teplotou varu približne 11 °C, alebo propylé-
noxid, podobná látka s vyššou teplotou varu 
34 °C.

Ďalšie zložky tvoria práškový dusičnan 
amónny, výbušnina pentrit (pentaerythrittetra-
nitrát), práškový hliník alebo iné práškové kovy, 
najčastejšie horčík. Z uvedeného vyplýva, že 
výbušný mrak je tvorený aerosólom kvapalín, 
ich parami a zároveň prachovými časticami 
s rôznou veľkosťou. Označenie aerosólový 
mrak a príslušné zbrane ako aerosólové bom-
by alebo aerosólová munícia, je teda trochu 
zjednodušením, ale možno s ním súhlasiť.

Zloženie druhej zložky termobarickej muní-
cie môže byť teda rôzne, no vždy je optima-
lizované tak, aby k jej zapáleniu došlo až  
s určitým časovým oneskorením vzhľadom 
na explóziu primárnej nálože. Pre vysoké rizi-
ko okamžitého vznietenia druhej zložky práve 
vyriešenie tohto problému predstavuje zásad-
nú komplikáciu pri konštrukcii tejto munície.

Termobarické, aerosólové, vákuové, prípad-
ne aj palivové zbrane zahrnujú veľké spektrum 
zbraní, počnúc ručnými, delostreleckými, rake-
tovými zbraňami a končiac bombami vrátane 
tých, ktoré sú zhadzované na padáku.

Aké sú odlišnosti tradičných a termobaric-
kých explózií a možnosti ich zdokumen-
tovania? 
Tlaková vlna pri tradičných explóziách sa 
šíri do okolia z veľmi úzko vymedzeného 
priestoru a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou 
v otvorenom priestore veľmi rýchlo zaniká. 
Neškodnou sa teda stáva v relatívne malej 
vzdialenosti od centra výbuchu.

Na rozdiel od nej je výbuch termobaric-
kých zbraní lokalizovaný na celý priestor 
výbušného oblaku, takže zasahuje výrazne 
väčší priestor. Odlíšiť výbuchy oboch typov 
munície vo voľnom priestore je preto jedno-
duché aj z veľkých vzdialeností. Termobarické 
explózie trochu pripomínajú svojím svetel-
ným efektom explózie filmovej pyrotechniky, 
ktorá na rozdiel od tých vojenských výrazne 
zdôrazňuje vizuálny efekt pri maximálnom 
potlačení deštrukčných účinkov. V prípade 
získania fotodokumentácie výbuchu je teda 
ľahké potvrdiť použitie termobarickej zbrane.
Problém spočíva v ťažkostiach získania foto-
grafií vzhľadom na zriedkavé a ťažko predví-
dateľné využívanie týchto zbraní. Na druhej 
strane, na základe charakteru deštrukčných 
účinkov a rozptylu produktov explózií je to 
možné. Podmienkou je, aby na miesta ich 
výbuchov mala prístup druhá strana konfliktu, 
čo často vyžaduje opätovné získanie konkrét-
neho územia.

Prečo majú tieto zbrane prívlastok váku-
ové? 
Tento prívlastok priradilo zbraniam krátko-
dobé zníženie tlaku v priestore výbuchu ter-

mobarických explózií, ktoré vzniká za čelom 
tlakovej vlny. Samozrejme, vytvorenie vákua 
v tomto prípade nepripadá do úvahy.

Termobarické zbrane sa v doterajších 
vojenských konfliktoch používali aj proti 
nepriateľom ukrytým v úzkych a málo prí-
stupných priestoroch bunkrov a podzem-
ných chodieb. Súvisí to s inými charakte-
ristikami ich tlakovej vlny vo vnútorných 
priestoroch v porovnaní s voľným nezasta-
vaným priestorom. Tlaková vlna je ovplyv-
ňovaná ich vnútorným objemom, tvarom, 
pevnosťou stien a mnohými inými para-
metrami, takže jej šírenie sa výrazne odlišu-
je v priestoroch jaskýň, vojenských bunkrov 
alebo obytných budov. Významnú úlohu tu 
zohráva pretláčanie výbušných látok druhej 
nálože aj cez malé otvory v stenách, takže 
ich devastačný účinok môže byť veľký.

Jedna z často opakovaných informácií 
o týchto výbuchoch hovorí, že spaľujú 
všetok dostupný kyslík a ten je zároveň 
aj príčinou vzniku podtlaku... 
V skutočnosti ide o spotrebu kyslíka pri 
horení organických kvapalín a kovových 
práškov. Napriek tomu, že niektoré zložky 
sekundárnych náloží kyslík k výbuchu vôbec 
nepotrebujú, a dokonca ho môžu aj uvoľ-
ňovať, celkovo je explózia od neho závis-
lá, a preto sa aj o niečo málo predlžuje jej 
trvanie. V prípade horenia hlavných zložiek 
explozívnej nálože je kyslík nahradzovaný 
plynnými splodinami horenia, ktoré prevaž-
ne tvoria oxid uhličitý, oxid uhoľnatý a vod-
né pary, takže k poklesu tlaku z tohto dôvo-
du nemôže dochádzať. Je to skôr opačne. 
Termobarická munícia je vlastne čiastočným 
návratom k výbušninám, ktoré na explóziu 
potrebujú vzdušný kyslík.

Termobarické zbrane sa často označujú 
ako najničivejšie konvenčné zbrane. Je to 
skutočne tak? 
Na to, aby sme spochybnili toto často opa-
kované tvrdenie, nemusíme byť vojenskými 
odborníkmi. Účinnosť zbraní totiž možno 
porovnávať iba v rámci určitej konkrétnej 
kategórie. Každá z nich je konštruovaná na 
isté špecifické použitie a mimo neho môže 
byť menej účinná alebo úplne neúčinná. 

Termobarickou zbraňou ľahko zničíte 
civilnú budovu, ale na ničenie železobe-
tónových bunkrov je úplne nepoužiteľ-
ná. Ďalší dôvod vyplýva z toho, že už bez 
ohľadu na účel použitia môžu konvenčné 
zbrane využívať iba tú energiu, ktorá je 
v nich kumulovaná v podobe väzieb medzi 
atómami molekúl výbušnín. Túto energiu 
môžu využívať lepšie alebo horšie, no určitú 
medznú hodnotu prekročiť nemôžu. Tá je 
k dispozícii v rôznych chemických databá-
zach. Informácie o zložení sekundárnych 
explozívnych náloží týchto zbraní a princíp 
ich fungovania však dôvod k uvedenému 
tvrdeniu nedávajú.

Výbuch hladkej múky, foto wikipédia/Hans-Peter Scholz, CC BY-SA 3.0
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Nájdeme užitočné využitie aj pri tomto 
type zbraní? 
Ak už môžeme hovoriť o skutočných pozi-
tívach termobarických explózií, tak je to 
využitie ich veľkoplošnej tlakovej vlny pri 
odmínovaní.

Na ilustráciu výbuchu termobarických 
zbraní je na wikipédii použitá explózia 
obyčajnej hladkej múky. Prečo? 
Samozrejme, môžeme mať niekoľko výhrad 
k porovnávaniu výbuchu hladkej múky 
rozptýlenej v prúde vzduchu s bojovými 
explóziami termobarických zbraní, no hlav-
ný úžitok tohto prirovnania by aspoň pre 
nás mohol spočívať v niečom úplne inom. 
Upozorňuje na to, že takéto explózie môžu 
spôsobovať nie výbušniny, ale iba obyčajné 
jemné prášky dispergované v prúde vzdu-
chu. 

Sú to skutočne aerosóly, pretože týmto 
názvom sa označujú rôzne heterogénne 
zmesi malých pevných alebo kvapalných 
častíc rozptýlené v plynoch. Tie môžu mať 
povahu organických alebo anorganických 
látok.

Organické látky sú zastúpené uhoľným 
prachom, aerosólmi ropných palív, textilný-
mi vláknami, prachovými časticami obilnín, 
mletých strukovín, semien a časticami jem-
nozrnných potravín ako múka, škrob ale-
bo prachového čierneho či zeleného čaju. 
Anorganické látky zastupujú predovšetkým 
kovové prášky.

Aké sú riziká explózie týchto látok? 
Výbuchy organických látok sú vzhľadom na 
ich nižšiu hustotu a tým aj vyššiu tenden-
ciu zostať vo vzduchu častejšie. Ich výbuch, 
ku ktorému dochádza spravidla v sýpkach 
a skladoch potravín, kontajneroch uhlia 

a ropných palív, je obyčajne spôsobený 
elektrickými skratmi alebo elektrostatický-
mi výbojmi vznikajúcimi pri ich transporte. 

Inou kategóriou takýchto nebezpečných 
látok sú nanočastice niektorých kovov, kto-
ré sú samovznietivé, teda pyroforické, a vo 
väčších množstvách explodujú okamžite 
pri styku so vzduchom. Veľkosť ich častíc 
sa obyčajne pohybuje na úrovni niekoľkých 
desiatok nanometrov.

V oboch skupinách látok je riziko ich 
explózie spôsobené zvyšovaním reaktivity 
tuhých častíc v dôsledku zväčšovania ich 
interakčného povrchu. Toto zdôvodnenie 
znie síce múdro, no nie je to nič prekvapu-
júce. Predsa ak chceme rozložiť ohník na 
opekanie, nezapaľujeme hrubé konáre, ale 
napríklad suchú trávu. To preto, že pri nej 
je veľkosť povrchu, ktorý je k dispozícii 
pre oxidáciu vzhľadom na hmotnostnú 
jednotku, omnoho vyšší ako pri hrubších 
polenách.

 Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku
Ilustrácie K. Jesenák

Tlakové zmeny v podzemných priestoroch v dôsledku termobarických explózií v blízkosti vyústenia 
chodieb majú spravidla veľký dosah. Ten závisí od ich dĺžky, tvaru, plochy prierezu a iných parametrov. 
To znamená, že existuje výrazný rozdiel v šírení tlakovej vlny v umelých podzemných stavbách  
a v jaskynných priestoroch. K mierovým termobarickým explóziám patria banské explózie metánu  
a uhoľného prachu. Všetky tieto explózie sú nebezpečné aj sekundárnymi tlakovými vlnami 
spôsobenými odrazom primárnej vlny od stien ich chodieb.

Šírenie tlakovej vlny pri 
explózii termobarickej munície 
v uzavretých priestoroch 
závisí od mnohých stavebných 
vlastností týchto priestorov. 
Ich explózie v civilných 
objektoch sú zvlášť ničivé tým, 
že sekundárna nálož preniká 
cez ich spojovacie otvory, 
napríklad dvere a chodby. 


