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Streszczenie 

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy obciążeń działających 
na płaszcz komory ciśnieniowej przeznaczonej do badania urządzeń górniczych 
w atmosferach gazów palnych w warunkach wybuchu. Przeprowadzono analizę 
zależności maksymalnego ciśnienia wywołanego wybuchem od rodzaju miesza-
nin gazowych i charakteru ich spalania. Określono maksymalne naprężenia wy-
stępujące w płaszczu komory podczas wybuchu i wymagania wytrzymałościowe 
materiału konstrukcyjnego przeznaczonego do jego budowy. 

Wprowadzenie 

Celem pracy było przeprowadzenie wstępnej analizy wytrzymałościowej 
komory ciśnieniowej przeznaczonej do badania urządzeń górniczych w miesza-
ninach gazowych, których spalanie może mieć charakter wybuchowy [1]. 
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Maksymalne ciśnienie wybuchu deflagracyjnego gazowych paliw węglo-
wodorowych jest dobrze poznane i jego wartość nie przekracza 10 bar dla wa-
runków początkowych odpowiadających parametrom otoczenia, tj. p1 = 1 bar, 
T1 = 293 K. Tego rodzaju wybuchy można badać stosunkowo łatwo, ponieważ 
zbudowanie komory wybuchowej wytrzymującej przyrost ciśnienia rzędu kilku-
dziesięciu barów nie stanowi obecnie większego problemu.  

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wybuchów detonacyjnych, kiedy to 
prędkość propagacji płomienia przekracza znacznie prędkość dźwięku w mie-
szaninie palnej, a przyrosty ciśnienia i temperatury uzyskują wartości najwięk-
sze z możliwych. 

Do najłatwiej detonujących gazów należy zaliczyć acetylen i wodór. Pręd-
kość fali detonacyjnej dla stechiometrycznych mieszanin tych paliw z tlenem 
wynosi odpowiednio 2820 m/s i 2450 m/s, zaś spręż w fali detonacyjnej p2/p1 
odpowiednio ~34 i ~20. Dodatkowo wybuchy detonacyjne charakteryzują się 
ekstremalnie wysoką wartością maksymalnej szybkości narastania ciśnienia 
wybuchu (dp/dt)max [bar/s]. O ile dla wybuchów deflagracyjnych wartość tego 
parametru nie przekracza w zasadzie 2000 bar/s, to w wypadku detonacji 
(dp/dt)max osiąga wartość rzędu 106 [bar/s]. Z tego powodu wybuchy detonacyjne 
nie mogą być odciążane za pomocą żadnych otworów dekompresyjnych, gdyż 
prędkość narastania ciśnienia wybuchu jest zbyt duża. Tak duża dynamika spa-
lania detonacyjnego wynika z innego mechanizmu propagacji płomienia w po-
równaniu ze spalaniem deflagracyjnym. W wypadku spalania deflagracyjnego 
płomień propaguje w wyniku nagrzewania do temperatury zapłonu przylegają-
cych do frontu płomienia warstw mieszaniny palnej na drodze przewodzenia, 
konwekcji i promieniowania. Ten sposób doprowadzania ciepła jest stosunkowo 
wolny i dlatego stabilna prędkość propagacji płomieni deflagracyjnych jest 
ograniczona. Natomiast w wypadku spalania detonacyjnego mieszanina pod-
grzewana jest do temperatury samozapłonu w wyniku sprężenia w fali uderze-
niowej. Ten proces podgrzewania mieszaniny palnej jest nieporównanie szybszy 
w stosunku do odpowiedniego procesu dla płomieni deflagracyjnych i dlatego 
prędkość propagacji stabilnej fali detonacyjnej jest zdecydowanie większa od 
prędkości propagacji płomieni deflagracyjnych i znacznie przekracza prędkość 
dźwięku w mieszaninie palnej. 

Po zainicjowaniu zapłonu mieszaniny palnej w komorze fala detonacyjna 
pojawia się z reguły dopiero w pewnej odległości od źródła zapłonu. Po zapale-
niu mieszaniny gazowej tworzy się laminarny front płomienia. W momencie 
zapłonu zostaje również wygenerowana fala ciśnieniowa, która początkowo 
znacznie wyprzedza płomień. Mieszanina przed frontem płomienia ulega szyb-
kiej turbulizacji w wyniku przyspieszania jej przepływu za falą ciśnieniową 
przez rozprężające się gazy spalinowe oraz w wyniku oddziaływania chropowa-
tych ścianek komory. Przyspieszający w tych warunkach płomień generuje ko-
lejne fale ciśnieniowe, z których każda propaguje z odpowiednią prędkością 
dźwięku. Fale te doganiają się, ponieważ za każdą kolejną falą ciśnieniową tem-
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peratura mieszaniny rośnie, a prędkość dźwięku jest funkcją temperatury: 
a = (kRT)1/2, gdzie k – wykładnik adiabaty, R – stała gazowa, T – temperatura. 
Doganiające się fale ciśnieniowe wytwarzają coraz większy skok ciśnienia, aż 
w pewnym momencie zostaje wygenerowana fala uderzeniowa, która zaczyna 
propagować w mieszaninie palnej z prędkością naddźwiękową. W wyniku sprę-
żenia mieszaniny w fali uderzeniowej temperatura osiąga wartość samozapłonu 
mieszaniny i w efekcie następuje jej gwałtowny zapłon. Proces ten zachodzi 
przed frontem płomienia deflagracyjnego i nosi nazwę wybuchu wtórnego. 
W tym momencie powstaje fala detonacyjna, która składa się z fali uderzeniowej 
i znajdującego się tuż za nią frontu płomienia. Na rys. 1a pokazano schematycz-
nie rozkład ciśnienia i temperatury w fali detonacyjnej, zaś rys. 1b przedstawia 
tę część wykresu Rankina-Hugoniota, która dotyczy spalania detonacyjnego.  

  

 
Rys. 1.  Jednowymiarowy model fali detonacyjnej: a) rozkład temperatury i ciśnienia w fali deto-

nacyjnej, b) wykres Rankina-Hugoniota: 1 – mieszanina palna znajdująca się przed falą 
detonacyjną, 2 – strefa między falą uderzeniową a frontem płomienia, wypełniona reagu-
jącą mieszaniną palną, 3 – strefa za falą detonacyjną (produkty spalania), U – prędkość fa-
li uderzeniowej, u – prędkość gazu w strefie 2, ZChR – strefa spalania, 1-M – przyrost ciś-
nienia w fali uderzeniowej, M-M – ciśnienie gazu w strefie 2, M-D – spadek ciśnienia we 
froncie płomienia do wartości pCJ, λ – obszar wypełniony reagującym gazem, pM – ciśnie-
nie w fali uderzeniowej, pCJ – ciśnienie za falą detonacyjną C-J 

 
Wykres ten pokazuje przyrost ciśnienia w fali uderzeniowej 1-M oraz przy-

rost ciśnienia za falą detonacyjną 1-D. Punkt D odpowiada detonacji Chapmana- 
-Jougeta, która propaguje przy ciśnieniu pCJ. Jest to najwolniejsza stabilna deto-
nacja propagująca w mieszaninie palnej. Ten parametr jest zwykle podawany 
przy charakterystyce spalania detonacyjnego różnych paliw. Jak widać ciśnienie 
CJ ma zawsze znacznie niższą wartość od ciśnienia w piku fali uderzeniowej. 
Pik ciśnienia w fali uderzeniowej trwa bardzo krótko, rzędu pojedynczych µs.  

D 

D

b) a) 
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1. Analiza procesu detonacji dla wybranych paliw węglowodorowych 

Do analizy wytypowano kilka gazowych paliw węglowodorowych, charak-
teryzujących się największym przyrostem ciśnienia w fali detonacyjnej. Są to: 
acetylen C2H2, eten C2H4, metan CH4 oraz wodór H2. W oparciu o program 
komputerowy NASA [2] przeprowadzono obliczenia numeryczne jednowymia-
rowego procesu propagacji detonacji w rurze detonacyjnej dla mieszanin wy-
mienionych paliw z tlenem i z powietrzem, przy ciśnieniu początkowym mie-
szaniny w zakresie od 1 do 10 [bar]. Temperatura początkowa mieszaniny wy-
nosiła zawsze 293K. Ponieważ stwierdzono, że dla niektórych paliw gazowych 
maksymalne parametry detonacji uzyskuje się nie dla mieszaniny stechiome-
trycznej, ale dla mieszanin przebogaconych, obliczenia przeprowadzono każdo-
razowo dla co najmniej dwóch stężeń. Wyniki obliczeń dla acetylenu i wodoru 
podano w tabeli 1. Podane w nich wartości dotyczą stosunku ciśnień p2/p1 i sto-
sunku temperatur T2/T1, a nie ich bezwzględnych wartości.  

 
Tabela 1. Wyniki obliczeń wzrostu ciśnienia i temperatury podczas detonacji mieszanin acetylenu 

i wodoru z tlenem i powietrzem 

C2H2 H2 
Ciśnienie początkowe [bar] Z tlenem Z powietrzem Z tlenem Z powietrzem 

 Cmas 41,37% 24,53% 15,74% 6,95% 30,43% 11,10% 9,14% 2,79% 
 Cobj 50,00% 28,60% 17,35% 7,75% 87,50% 66,70% 59,51% 29,58% 

p2/p1 44,932 33,963 22,006 19,150 15,339 18,839 12,157 15,602 
1 

T2/T1 15,272 14,182 10,535 10,462 9,705 12,372 7,683 9,881 

p2/p1 45,700 34,541 22,075 19,313 15,407 19,106 12,159 15,704 
1,5 

T2/T1 15,656 14,534 10,599 10,583 9,779 12,632 7,690 9,975 

p2/p1 47,009 35,544 22,167 19,585 15,505 19,564 12,160 15,865 
3 

T2/T1 16,332 15,164 10,693 10,785 9,892 13,091 7,700 10,128 

p2/p1 47,962 36,292 22,217 19,778 15,563 19,901 12,161 15,973 
5 

T2/T1 16,843 15,651 10,749 10,931 9,962 13,440 7,705 10,233 

p2/p1 48,821 36,985 22,250 19,951 15,608 20,209 12,161 16,065 
8 

T2/T1 17,318 16,116 10,792 11,063 10,019 13,768 7,710 10,324 

p2/p1 49,221 37,314 22,261 20,032 15,627 20,354 12,161 16,106 
10 

T2/T1 17,545 16,342 10,810 11,125 10,043 13,925 7,711 10,365 

 
Jak widać w tabeli 1, dla acetylenu największe przyrosty ciśnienia i tempe-

ratury uzyskuje się dla mieszanin przebogaconych, natomiast w przypadku wo-
doru – dla mieszaniny stechiometrycznej. Najbardziej niebezpiecznym gazem 
jest acetylen, który w całym zakresie obliczeń zarówno w mieszaninie z tlenem, 
jak i z powietrzem daje największe przyrosty ciśnienia i temperatury. W dodatku 
jest to gaz najłatwiej ulegający detonacji. Przy obliczeniach propagacji fali deto-
nacyjnej w zbiornikach zamkniętych nie można pominąć zjawiska odbitej fali 
detonacyjnej, ponieważ w odbitej fali detonacyjnej następuje dalszy wzrost ciś-
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nienia i temperatury gazu. Obliczenia parametrów gazu za odbitą falą detonacyj-
ną przeprowadzono za pomocą kodu CFD – ZSL [3].  

 

 
 
Rys. 2. Przebieg ciśnienia dla fali detonacyjnej padającej i odbitej, propagującej w stechiome-

trycznej mieszaninie acetylenowo-tlenowej ciśnienie początkowe p1 = 1,5 bar,  
Cmas.= 24,53% 

 
Na rysunku 2 pokazano przykładowe wyniki obliczeń parametrów fali deto-

nacyjnej padającej i odbitej. Jak widać w momencie odbicia fali detonacyjnej od 
ścianki kanału następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i temperatury. Dla ste-
chiometrycznej mieszaniny acetylenu z tlenem, przy parametrach początkowych 
mieszaniny p1=1,5 [bar], T1=293 [K] ciśnienie w piku osiąga wartość ok. 213 
[bar], rys. 2. Czas trwania tego piku ciśnienia jest jednak bardzo krótki i wynosi 
ok. 1 µs. Po upływie 10 µs wartość ciśnienia przy ściance spada do wartości ok. 
62,5 [bar]. Brak niestety wyczerpujących danych podających wpływ czasu trwa-
nia nadciśnienia na wytrzymałość zbiorników ciśnieniowych. Pewne dane na ten 
temat można znaleźć w pracy [4]. 

Wykorzystując te dane można przyjąć, że maksymalna wartość ciśnienia 
efektywnego w zbiorniku występuje dla przebogaconej mieszaniny acetylenu 
z tlenem (C = 44,83 masowo) i osiąga w przybliżeniu wartość: pa = 
45,7x1,5x1,11 = 75,4 [bar]. Dotyczy to parametrów początkowych mieszaniny: 
p1 = 1,5 [bar], T1 = 293 [K]. Badając proces detonacji mieszanin gazowych nie 
można zapomnieć o jeszcze jednym zagrożeniu, jakie może wystąpić w tych 
warunkach. Wszystko to, co napisano do tej pory, dotyczy sytuacji, kiedy deto-
nacja została zainicjowana przy zadanych warunkach początkowych. Podczas 
badań procesu wybuchu w komorze zamkniętej mogą wystąpić 3 przypadki: 
− wybuch deflagracyjny rozprzestrzenia się w całej objętości komory, 
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− inicjujemy detonację z bardzo małym opóźnieniem w stosunku do momentu 
zapłonu, 

− inicjujemy wybuch deflagracyjny, zaś detonacja rozwinie się w pewnej od-
ległości od źródła zapłonu, 
Ten trzeci wypadek jest najbardziej niebezpieczny. Załóżmy, że w komorze 

zamkniętej mamy mieszaninę gazową o parametrach początkowych p1 = 1 [bar], 
T1 = 293 [K]. Jeżeli zainicjujemy wybuch deflagracyjny, to ciśnienie w komorze 
zacznie rosnąć i dla węglowodorowych paliw gazowych może osiągnąć wartość 
ok. 10 [bar]. Jeżeli spalanie deflagracyjne przejdzie w detonację przy ciśnieniu 
np. 5 bar, to wtedy ciśnieniem początkowym dla detonacji będzie nie 1 [bar], 
lecz 5 [bar]. Jak duże ciśnienie C-J w padającej fali detonacyjnej może wtedy 
wystąpić pokazują wyniki obliczeń (tab. 1). Dla mieszaniny acetylenowo- 
-tlenowej maksymalna wartość p2 wyniesie wtedy 47,962x5 = 239,8 [bar], zaś 
dla mieszaniny acetylenowo-powietrznej odpowiednio: p2 = 22,217x5 = 111,08 
[bar]. Jeżeli przejście do detonacji nastąpi przy wyższym ciśnieniu w zbiorniku, 
to oczywiście wartość p2 przyjmie odpowiednio większą wartość. Jak wynika 
z przeprowadzonych obliczeń, największe zagrożenie występuje podczas deto-
nacji paliw węglowodorowych w mieszaninie z tlenem. Dotyczy to szczególnie 
acetylenu. Przy obliczeniach wytrzymałościowych zbiornika należy oczywiście 
zawsze wziąć pod uwagę współczynnik bezpieczeństwa wyznaczony dla wyso-
kości nieniowych instalacji przemysłowych.  

2. Analiza dynamiczna komory 

Celem analizy było zbadanie naprężeń i przemieszczeń występujących pod-
czas eksplozji ładunku wybuchowego w komorze ciśnieniowej.  

 

 
Rys. 3. Wymiary modelu komory wysokociśnieniowej 
 

Przyjęto następujący model obliczeniowy odpowiadający wstępnym założe-
niom projektowym komory rzeczywistej: komora jest grubościenną powłoką 
walcową zakończoną dnami kulistymi (rys. 3). Założono, że jest wykonana ze 
stali o typowych własnościach mechanicznych: 
− gęstość    7800 [kg/m3], 
− moduł Younga   E = 2,03*1011 [Pa], 
− współczynnik Poissona  0,29. 
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Analizy prowadzono dla różnych grubości płaszcza. Wyniki analiz przed-
stawiono dla grubości 30 mm i 20 mm, ponieważ otrzymane wartości naprężeń 
zredukowanych dla nich pozwalają dobrać stosunkowo łatwo rodzaj stali. Ob-
ciążenie płaszcza stanowi ciśnienie wywołane wybuchem działające wewnątrz 
komory, którego zależność od czasu pokazana została na rys. 4. 

Analizę wykonano za pomocą metody elementów skończonych używając 
systemu ANSYS, wykorzystując dwuwymiarowe osiowosymetryczne elementy 
skończone. Model MES pokazany został na rys. 5. 

 
 

 

 
 
Rys. 4.  Wykres przebiegu czasowego ciśnienia wywołanego wybuchem przebogaconej mieszani-

na acetylen-powietrze: p1 = 1,5 bar, Cobj = 17,35% 
 

      
 
Rys. 5. Model MES komory ciśnieniowej: A, B, C – charakterystyczne punkty powłoki 

B 

A

C 
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3. Wyniki analizy 

Częściowe wyniki analizy dla komory o grubości 30 mm pokazane zostały 
na rys. 6 i 7. Rysunek 7 przedstawia wykresy naprężeń zredukowanych w cha-
rakterystycznych punktach powłoki (A, B, C – rys. 5). Wynika z nich, że mak-
symalne naprężenia zredukowane osiągają wartość 449 MPa w czasie 6.8e-4s po 
detonacji. Biorąc pod uwagę, że w analizach założono brak tłumienia, napręże-
nia te mogą osiągać mniejsze wartości. 
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Rys. 6. Przemieszczenia [m] płaszcza o grubości 30 mm w punktach A, B, C (rys. 5) 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

(x10**5)

VALU

1
1.02

1.04
1.06

1.08
1.1

1.12
1.14

1.16
1.18

1.2

TIME

(x

 
Rys. 7. Naprężenia zredukowane [Pa] w płaszczu o grubości 30 mm w punktach A, B, C 

(rys. 5) 
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Przebiegi naprężeń i przemieszczeń dla komory o grubości płaszcza 20 mm 
wyglądają podobnie, ale maksymalne naprężenia zredukowane osiągają wartość 
668 MPa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, bezpieczną pracę komory powinna zapewnić stal, któ-
rej granica plastyczności przekracza 450 MPa przy grubości płaszcza 30 mm lub 670 
MPa przy grubości płaszcza 20 mm.  

Przeprowadzenie dokładniejszych analiz wymaga określenia między innymi 
wartości współczynników tłumienia. Przy odpowiednio dużych wartościach 
naprężenia mogą być znacząco mniejsze, ponieważ amplitudy drgań będą ulegać 
zmniejszeniu w czasie. 

Podsumowanie 

W trakcie projektowania i obliczania wytrzymałościowego komór ciśnie-
niowych do badania urządzeń górniczych w atmosferach gazów palnych należy 
uwzględniać możliwość zapłonu mieszaniny gazu palnego z powietrzem lub 
tlenem w całej objętości komory. W zależności od rodzaju mieszaniny, sposobu 
jej zapłonu i przebiegu spalania może ono w sposób zupełnie niekontrolowany 
przyjąć charakter wybuchowy. Spalanie wybuchowe generuje bardzo duży sko-
kowy, krótkotrwały wzrost ciśnienia w komorze, wynikający z dużej szybkości 
spalania i występowania fali detonacyjnej padającej i odbitej. Wyliczenie naprę-
żeń w płaszczu komory wywołanych chwilowym obciążeniem dynamicznym 
wymaga zastosowania najnowszych metod obliczeniowych, wykorzystujących 
metodę elementu skończonego. Najważniejszym kryterium doboru materiału 
konstrukcyjnego płaszcza musi być odpowiednio wysoka granica plastyczności 
przy uwzględnieniu właściwości tłumiących drgania i przepisów dotyczących 
zbiorników ciśnieniowych. 
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Dynamic analysis of the chamber for testing mining devices in the explosion 
conditions  
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Summary 

The article presents the course and results of the analysis of loads influenc-
ing the shell of the pressure chamber meant for testing mining devices in the 
combustible gas atmospheres in the explosion conditions. The analysis of the 
dependence of maximum pressure caused by the explosion on the type of gase-
ous mixtures and the character of their combustion was carried out. The maxi-
mum stresses occurring in the chamber’s shell during the explosion and resis-
tance requirements of the engineering material meant for building the shell were 
determined. 
 
 


