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Anotace 

 

HRBÁČEK, Josef. Požáry osobních motorových vozidel: diplomová práce, Ostrava: VŠB-

TUO, 2013.  43 s. 

 Diplomová práce se zabývá posouzením moţnosti vzniku výbušné koncentrace par 

benzínu při jeho úniku v uzavřeném prostoru. V práci jsou porovnány teoretické poznatky 

s prakticky naměřenými hodnotami během zvolených experimentů a jsou posouzeny případné 

odlišnosti. Výstupem práce jsou pak také doporučení pro experty, kteří tyto situace hodnotí 

v praxi. 

 

 

Klíčová slova: benzín, dolní mez výbušnosti, vypařování 

 

HRBÁČEK, Josef. Personal motor car fires: diploma thesis, Ostrava: VŠB-TUO, 2013. 43 p. 

 Diploma thesis deals with assessment of the possibility of formation an explosive 

concentration of gasoline vapors during his leak in a closed space. The paper compares the 

theoretical knowledge with practical values measured during selected experiments and 

assessing the relevant differences. The output of the work are also recommendations for 

experts, who assessed the situation in practice. 

 

 

Key words:  evaporation, gasoline, lower explosion limit 
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Úvod 

 V současné době je ve velmi velké míře rozšířena doprava osobními automobily a toto 

s sebou nese určitá rizika. Jedním z nich je i riziko vzniku poţáru. Příčin vzniku poţárů můţe 

být samozřejmě celá řada, ale jelikoţ se k pohonu osobních automobilů stále v největší míře 

vyuţívá benzínu a nafty, tedy hořlavých kapalin, je potřeba jejich vlastnostem věnovat 

patřičnou pozornost. 

 Práce se soustřeďuje na benzín, který na základě svých technicko bezpečnostních 

parametrů představuje větší míru nebezpečí pro své okolí neţ nafta. Jelikoţ se v dnešní době 

klade velký důraz na ochranu zdraví osob a také majetkových hodnot, je důleţité, aby bylo 

velmi dobře známé chování látek při jejich únicích i při manipulaci s nimi. 

 Pro posouzení moţnosti vzniku výbušné koncentrace par benzínu v uzavřeném 

prostoru je důleţité vědět, které okolnosti na to mají vliv. Práce je rozdělena na část 

teoretickou, ze které by měly vyplynout základní předpoklady, a část praktickou, která by 

měla ověřit jejich platnost v reálných podmínkách uzavřeného prostoru kabiny osobního 

automobilu.   

V teoretické části je nejprve vyhodnocena statistika poţárů osobních motorových 

vozidel v České republice za posledních 6 let a rozebrán právní rámec přepravy pohonných 

hmot v dopravních prostředcích. Následně práce obsahuje kapitolu o základech procesu 

vypařování, která je důleţitá pro správný návrh praktických experimentů, coţ je doplněno 

poslední kapitolou teoretické části, která se věnuje vlastnostem benzínu a jeho schopnosti 

vypařovat se. 

 Praktická část je stěţejní částí práce. V jejím úvodu je nastíněn celý pracovní postup, 

neboť k posouzení vzniku a rozvoje výbušné oblasti v uzavřeném prostoru není zpracován 

normový postup. Dále jsou detailně rozebrány jednotlivá praktická měření a jejich výsledky 

jsou srovnány s předpoklady, které vyplývají z teoretické části. Závěr práce hodnotí celkový 

postup, jeho nedostatky a navrhuje jeho zlepšení. Dále závěr práce dává doporučení 

odborníkům, kteří musí ve své praxi posuzovat moţný vznik a případný rozvoj výbušné 

koncentrace v uzavřeném prostoru. 
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Rešerše 
 

 Cílem při hledání informací pro tvorbu této diplomové práce bylo nalézt odpověď na 

otázku, jak se chová benzín jako kapalina ve styku se vzdušným prostředím. Dále mě 

zajímalo, zda je moţno určit maximální vzdálenost od volného povrchu benzínu, kde bude 

přítomna minimálně dolní mez výbušnosti benzínových par. Své hledání jsem neomezil jen na 

české zdroje informací, ale zabýval jsem se i hledáním zahraničních zdrojů. K hledání 

informací jsem vyuţil jednak internet a dále jsem pátral po tištěných publikacích a článcích 

v knihovnách- Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě a Ústřední knihovně Vysoké 

školy báňské –Technické univerzity Ostrava. K nalezení odborných článků jsem vyuţil 

internetovou databázi Web of Science, kde jsem našel podnětné odborné články zahraničních 

vědců. Pro načerpání informací jsem vyuţil i konzultace s odborníky, kteří mi pomohli hlavně 

se seznámením s měřícími přístroji, které jsou pouţíval v praktické části. K vypracování 

statistiky o poţárech osobních motorových vozidel jsem pouţil údaje statistických ročenek 

Hasičského záchranného sboru České republiky a z programu pro statistické sledování 

informací o poţárech na území České republiky.  

Přehled pouţitých zdrojů informací, jak internetových, tak tištěných, je uveden na konci této 

práce.  

Zahraniční odborné články [13] a [14] mi podaly základní náhled na proces 

vypařování benzínu do volného prostranství, čehoţ jsem následně mohl vyuţít při tvorbě 

praktických experimentů.  

Zdroje informací [7] a [8] jsem vyuţil k teoretickému pochopení procesu vypařování 

par kapaliny do vzdušného prostředí.  

Informace ze zdrojů [9] a [10] mi slouţily hlavně k získání informací o benzínu jako 

takovém a k této příleţitosti jsem pouţil i bezpečnostní listy konkrétních benzínu [11] a [12].
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1. Cíl diplomové práce a rozbor dílčích cílů práce 

Cílem diplomové práce je posouzení vzniku výbušné koncentrace par při převozu 

pohonných hmot k kabině vozidla. 

Ke splnění cíle diplomové práce je nutné splnit následující dílčí cíle práce: 

 analyzovat současný stav dostupných statistických údajů a legislativního rámce 

 provést rešerši poţárů osobních motorových vozidel při přepravě pohonných hmot 

 experimentálně ověřit moţnost vzniku výbušné koncentrace par v uzavřeném prostoru 

 vypracovat doporučení pro vyšetřovatele příčin poţáru a odborníky z praxe 

K provedení analýzy statistických údajů jsem vyuţil statistické ročenky Hasičského 

záchranného sboru České republiky a zaměřil jsem se na poţáry dopravních prostředků. 

K tomu, aby bylo moţné hlavní cíl práce splnit, je také nutné nabýt teoretické poznatky, 

které se k problému váţou. Nejdůleţitější z nich je pochopení procesu vypařování a faktorů, 

které tento fyzikální děj ovlivňují. Dále je nutné se zaměřit na informace o látce, která 

vypařování podléhá. V našem případě se bude jednat o benzín, který mezi nejpouţívanějšími 

pohonnými hmotami má největší schopnost tvorby par. 

Následně po nabytí teoretických znalostí bylo stanoveno, jakým směrem se bude ubírat 

praktická část práce a jak bude nastavena metodika provádění praktických měření. Nejprve 

byly stanoveny hodnoty dolních mezí výbušnosti jednotlivých vzorků benzínů na zařízení VK 

20. Jako stěţejní je pak povaţován experiment v uzavřeném prostoru výbuchového autoklávu 

VA 250. Při tomto experimentu by se mělo prokázat, s jakou intenzitou dochází k vypařovaní 

benzínu v uzavřeném prostoru, který představuje kabina vozidla, za konkrétních podmínek a 

tím k tvorbě výbušné koncentrace. Dále by se mělo prokázat, do jaké vzdálenosti od hladiny 

benzínu se výbušná koncentrace můţe rozšířit. 

V konečné fázi by mělo dojít k zhodnocení naměřených výsledků při provedených 

experimentech a k jejich porovnání s teoretickými předpoklady. Na základě tohoto rozboru 

pak zpracovat určitá doporučení, které mohou být následně vyuţita při reálných případech 

tohoto typu. 
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2. Analýza současného stavu v České republice 

 Tato kapitola se zabývá vyhodnocením statistických dat o poţárech osobních 

motorových vozidel a dále rozebírá legislativní rámec přepravy pohonných hmot 

v dopravních prostředcích. 

2.1 Statistika požárů motorových vozidel 

Jedním z úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky je i vedení evidence 

vzniklých poţárů na celém území republiky. Z tohoto shromaţďování dat vyplývá, ţe počet 

poţáru v naší republice se pohybuje vţdy přibliţně kolem 20 000 poţárů za rok. Z toho vţdy 

průměrně 11% připadá na poţáry na dopravních prostředků a pracovních strojů. Poţáry 

osobních vozidel pak průměrně tvoří 8,2 % všech poţárů. Podrobný rozbor za posledních 6 let 

je uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1 Statistika požárů [1] 

  
Požáry 
celkem 

Požáry dopravních 
prostředků a pracovních 

strojů 
Procento 

Osobní, dodávková a 
jednostopá vozidla na 

veškeré pohony 
Procento 

2007 22 394 2378 10,6 1711 7,6 

2008 20 946 2450 11,7 1796 8,6 

2009 20 177 2400 11,9 1824 9,0 

2010 17 937 2155 12,0 1582 8,8 

2011 21 125 2163 10,2 1602 7,6 

2012 19 908 1920 9,6 1470 7,4 

Průměr 20 415 2244 11,0 1664 8,2 

 

 Počet poţárů osobních motorových vozidel má kolísavý charakter. Maximální počet 

poţárů v této kategorii byl v roce 2009 a to 1824, coţ představuje 9 % z celkového počet 

poţárů v daném roce. Od roku 2009 pak procento poţárů osobních vozidel klesá aţ k hodnotě 

7,4 % (tabulka 1). 
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Obrázek 1 Indexy vývoje skupin požárů [1]  

 

Z indexů vývoje poţárů mezi jednotlivými léty od roku 2007 do roku 2012 (obrázek 1) 

nelze udat nějaký konkrétní trend vývoje počtu poţárů v jednotlivých kategoriích. Největší 

nárůst počtu poţárů osobních motorových vozidel byl patrný mezi lety 2007 a 2008 a to o 

5 %.  

Tabulka 2 Škody způsobené při požárech dopravních prostředků a pracovních strojů [1]  

  
Počet 
požárů Škoda v mil. Kč 

Usmrcených 
osob 

Zraněných 
osob 

2007 2378 318,95 20 192 

2008 2450 459 23 179 

2009 2400 495,34 24 163 

2010 2155 304,34 21 194 

2011 2163 335,86 26 206 

2012 1920 832,78 29 199 

Průměr 2244 457,71 24 189 

 

Srovnáme-li počty poţárů dopravních prostředků a pracovních strojů za posledních 6 

let (tabulka 2), tak lze konstatovat, ţe je patrný klesající trend, ale dochází k navyšování škod  

a to hlavně v roce 2012. Rok 2012 byl také rekordním v počtu usmrcených osob při tomto 

druhu poţárů. Průměrně dochází za jeden kalendářní rok k přibliţně 2 200 poţárům 

dopravních prostředků, přičemţ se zraní cca 190 osob a zahyne 24 osob. Za posledních 6 let 

tedy došlo k usmrcení celkově 143 a ke zranění 1133 osob při poţárech dopravních 

prostředků (obrázek 2). Tyto čísla nejsou zrovna malá a měly by se ucházet o zamyšlení, aby 

mohlo dojít k jejich sníţení.  
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Obrázek 2 Počty usmrcených a zraněných osob při požárech dopravních prostředků a pracovních strojů 

[1]  

 

 Příčiny poţárů osobních a motorových vozidel jsou nejrůznějšího charakteru. V další 

části bude rozebrán statistický soubor čítající celkově 9985 poţárů osobních motorových 

vozidel mezi lety 2006 aţ 2012. Nejčastější příčiny vzniku poţárů tohoto druhu poţáru jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3 Nejčastější příčiny vzniku požáru osobních motorových vozidel [1] 

 
Dopravní nehoda 

Nepředpokládané 
změny parametrů 

Úmyslné 
zapálení 

Technické 
závady 

Neobjasněné 
příčiny 

Požáry 
celkem 

2007 175 133 265 933 70 1711 

2008 172 133 318 992 67 1796 

2009 151 132 391 961 69 1824 

2010 119 152 257 914 50 1582 

2011 125 126 288 925 46 1602 

2012 113 147 213 988 53 1470 

Celkem 855 823 1732 5713 355 9985 

Průměr 143 137 289 952 59 1664 

 

 Nejčastější příčinou vzniku poţáru osobních motorových vozidel je technická závada, 

celkově 5713 případů (57,2% všech případů). Dále následuje úmyslné zapálení- 1732 událostí 

(17,3%), dopravní nehoda- 855 případů (8,6%), nepředpokládané změny parametrů (8,2 %) a 

neobjasněné příčiny 355 (3,6%). Dále je patrné, ţe technické závady mají mírně rostoucí 

charakter a naopak úmyslně zaloţené poţáry mají klesající trend (obrázek 3). Zbylé příčiny 

mají oscilující charakter. 



   

 - 7 -   

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dopravní nehoda

Nepředpokládané změny

parametrů

Úmyslné zapálení

Technické závady

Neobjasněné příčiny

 

Obrázek 3 Srovnání nejčastějších příčin požárů osobních motorových vozidel[1] 

 

 Samotné pohonné hmoty nemohou být příčinou vzniku poţáru osobních motorových 

vozidel, ale zásadně mohou ovlivnit průběh vzniklého poţáru. K takovým poţárům dochází, 

coţ dokazují i následující příklady. 

  Dne 2. 3. 2012 došlo v obci Líně, Plzeňský kraj, k zahoření motorového prostoru 

osobního automobilu, který byl způsoben únikem benzínu netěsností palivové soupravy a jeho 

následným vznícením na horkém povrchu motoru [2]. Dalším z podobných poţárů byl poţár 

osobního vozu v obci Chlumec-Strádov, Ústecký kraj, který vznikl 21. 2. 2013 neopatrnou 

manipulací s otevřeným ohněm v blízkosti palivové nádrţe vozidla. Došlo k vzplanutí 

benzínových par a následnému rozšíření poţáru na osobní automobil [3]. 

 Benzín tedy představuje jisté nebezpečí a je potřeba se věnovat i podmínkám jeho 

přepravy ve vozidlech, coţ je legislativně upraveno. Legislativní poţadavky by měly 

předcházet tak extrémním případům, které se staly v březnu roku 2013, kdy na benzínové 

pumpě v Ruţomberoku řidiči mohli, díky cenové válce mezi benzínovými stanicemi, 

natankovat pohonné hmoty s velkou slevou. Nebylo pak výjimkou tankování do nádrţích o 

objemu 1000 litrů a následné přepravě na přívěsném vozíku [4]. 

 

2.2 Právní rámec přepravy pohonných hmot v dopravních prostředcích  

Pohonné hmoty jsou nebezpečnými látkami, jelikoţ mají minimálně jednu 

nebezpečnou vlastnost, a jejich přeprava tedy podléhá podmínkám Evropské dohody o 
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mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, tzv. ADR. Nařízení dohody ADR jsou 

platná i pro přepravu nebezpečných věcí v rámci České republiky. Rozhodujícím faktorem 

pro aplikaci ustanovení dohody ADR je, zda mnoţství přepravované látky je větší 

neţ nadlimitní mnoţství. Pro hořlavé kapaliny, kam benzín spadá, je stanoveno, ţe smí být 

převáţeny pouze v nádobách do 60 litrů, aby nemusely podléhat přepravě dle ADR. Nezáleţí 

však na stupni naplnění, coţ znamená, ţe nezáleţí na objemu přepravované pohonné hmoty, 

ale na objemu přepravního obalu. Na jednu dopravní jednotku je pak stanoveno maximální 

dopravované mnoţství na 240 litrů, tedy maximálně čtyři 60-ti litrové přepravní obaly. Je-li 

alespoň jeden z parametrů překročen, musí přeprava splňovat podmínky dohody ADR [5]. 

 Další legislativní úprava, která řeší přepravu pohonných hmot je zákon o spotřebních 

daních. Ten vyţaduje po kaţdém, kdo přepravuje pohonné hmoty, které nejsou osvobozeny 

od spotřební daně, doklad prokazující zaplacení spotřební daně. Z paragrafu 53 odstavce 9 

vyplývá, ţe konečný spotřebitel nemusí prokazovat zaplacení spotřební daně při přepravě 

pohonných hmot v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů [6]. Dovoz maximálního 

mnoţství benzínu do jednotlivých států je řešen legislativní úpravou konkrétního státu. Pro 

Českou republiku platí, ţe je kromě obsahu palivové nádrţe automobilu moţné dovézt 10 litrů 

pohonných hmot v náhradním obalu [18]. 

 Z výše uvedených informací vyplývá, ţe běţně je tedy povoleno v prostoru osobního 

automobilu přepravovat nejvýše 20 litrů pohonných hmot bez jakýchkoliv specifických 

poţadavků. Jiţ toto mnoţství, které tedy můţe převáţet kdokoliv, však vytváří jisté 

nebezpečí, které v případě jakékoliv neopatrné manipulace či mimořádné události, můţe mít 

rozsáhlé následky. Je tedy jasné, ţe je potřeba se tímto problémem dále zabývat. 

 

3. Proces vypařování 

 V této kapitole je popsána teoretická stránka vypařování kapalin a vlivy, které proces 

ovlivňují. Jelikoţ se jedná o poměrně sloţitý fyzikální proces, můţe se projevovat u kaţdé 

kapaliny odlišně. Obzvláště odlišně se můţe při vypařování chovat směs, kdy jednotlivé 

sloţky směsi pozmění průběh vypařování. Těkavost kapaliny, tedy schopnost vypařovat se, 

závisí na bodu varu kapaliny a jednak na difúzi par do vzduchu. Za normálních teplot je 

závislá na tlaku par nad kapalinou a v případě, ţe kapalina je uzavřena jen v určitém prostoru, 

vytvoří se nad hladinou kapaliny určité mnoţství par, které svým tlakem zastaví další proces 

vypařování. Vytvoří se tak rovnováţný stav, který trvá do okamţiku změny okolních 

podmínek. 
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3.1 Clausius-Clapeyronova rovnice 

 Tato rovnice vyjadřuje závislost tenze nasycené páry na teplotě a lze ji pouţít  

k výpočtu teploty varu. Pomocí této rovnice je charakterizován přechod mezi dvěmi fázemi 

látky. V našem případě ji tedy vyuţijeme k popisu procesu vypařování. Tendenci kapalin 

k vypařování lze tedy porovnat na základě srovnání jejich teplot varu při stálém tlaku a nebo 

srovnáním tenzí nasycených par při konstantní teplotě. Tato informace je tedy důleţitá pro 

tvorbu výbušných směsí par kapalin se vzduchem a nebo jiným oxidačním prostředkem. [7] 

Clausius-Clapeyronova rovnice má tvar [7]  : 

2.

ln

TR

H

dT

pd v
 (1) 

 

kde ΔHV   výparné teplo, 

R    molová plynová konstanta (R= 8,314 J.K
-1.

mol
-1

), 

p  relativní tlak, 

T  teplota. 

 

Provedeme-li odlogaritmování  rovnice (1) dostaneme závislost tenze nasycené páry na 

teplotě, která má exponenciální charakter [7]. Rovnice tenze nasycené páry je pak ve tvaru: 

TR

Hv

eAp ..  
(2) 

 

kde  A empirická konstanta stanovená pro konkrétní látku. 

 

 Relativní tlak má povahu rovnováţné konstanty pro proces vypařování a je roven tenzi 

nasycených par kapaliny při dané teplotě. 

 Literatura dále uvádí jinou formu rovnice (2) a to Antoinovu rovnici: 

TC

B
Aplog  (3) 

 

kde  A,B,C jsou empirické koeficienty pro danou látku. 

 

3.2 Vypařování do nepohyblivého prostředí 

 Vypařuje-li se kapalina do nepohyblivého prostředí, tak dochází k molekulární difuzi. 

Jedná se o pomalý děj, který je do velké míry ovlivněn teplotou a dobou, po kterou probíhalo 
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vypařování. Nedochází tedy k velkému šíření par do větších vzdáleností, ale páry se hromadí 

v těsné blízkosti jejich vzniku a hrozí tedy vznik místních prostorů s výbušnou koncentrací. 

 

Obrázek 4 Vypařování do klidného prostředí [8] 

  

Obrázek 4 popisuje změnu koncentrace par nad hladinou kapaliny. Počátek 

souřadného systému x-y se nachází ve vzdálenosti x od povrchu hořlavé kapaliny. V této 

vzdálenosti je koncentrace par kapaliny rovna 0. Na ose x odečítáme hodnotu koncentrace par 

hořlavé kapaliny. Osa y udává vzdálenost od osy x, tedy od místa, kde je koncentrace par 

nulová. Počátek souřadného systému x-y je ovlivněn teplotou a dobou vypařování hořlavé 

kapaliny. Změnu koncentrace par nad hladinou kapaliny lze vyjádřit rovnicí (4) [8]: 

byac n.  (4) 

 

kde c  koncentrace par v uvaţovaném bodě nad hladinou hořlavé kapaliny v obj. %, 

y  vzdálenost uvaţovaného bodu od počátku souřadného systému v m, 

a, b  konstanty, které se určují z okrajových podmínek: 

při y=0 je c= c0 = 0, tedy b=0 

při y=x je c= cs , tedy cs = a.xn , neboli 
n

s

x

c
a  

Nebezpečnou výšku nad hladinou kapaliny představuje taková vzdálenost xneb,  kde 

koncentrace par hořlavé kapaliny dosahuje hodnoty 50 % dolní meze výbušnosti.  
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Matematicky ji lze vyjádřit podle následujícího vztahu [8]: 

ss

neb
c

c

c

D
yxx min.5,0

1
1

..12
 (5) 

 

kde D difúzní koeficient [m
2
.s

-1
], který je stanoven pro konkrétní látku 

  

Intenzitu vypařování do nepohyblivého prostředí lze vypočíst na základě následujícího 

vztahu [8]: 

.1
....155,1

s

tsn

D
SI  (6) 

 

kde  Is intenzita vypařování [kg.s
-1

], 

 φs objemové mnoţství nasycených par při teplotě vypařování [-], 

 ρt hustota při teplotě vypařování [kg.m
-3

], 

 S výparná plocha [m
2
], 

 τ doba vypařování [s]. 

 

 Molekulární difúzi lze matematicky popsat pomocí prvního Fickova zákona. Ten nám 

říká, ţe mezi dvěmi místy, které jsou od sebe vzdáleny o vzdálenost dx a mají mezi sebou 

rozdíl koncentrací dc projde přes plochu, která je kolmá na jejich spojnici přesně dn molů 

látky. Tyto moly látky se snaţí vyrovnat rozdíl koncentrací mezi dvěmi místy. Matematická 

formulace má tvar následující rovnice (7) [7]: 

dx

dc
SD

dt

dn
..  (7) 

 

 

3.3 Vypařování do pohyblivého prostředí 

 Tento děj se jinak nazývá konvektivní difúze. Jedná se o podstatně sloţitější děj a 

hlavně mnohem rychlejší. Díky proudění okolního prostředí nad hladinou kapaliny dochází 

k intenzivnější přeměně látky z jedné fáze do druhé. Proudění dále umocňuje i sdílení tepla na 

rozhraní kapalina pára, čímţ je rychlost vypařování ještě více zvyšována. Rozdělení 

koncentrace par nad hladinou kapaliny je pak zcela odlišný od difúze do nepohyblivého 

prostředí. V těsné blízkosti nad povrchem kapaliny se vytváří vrstva nasycených par a nad 

touto vrstvičkou diametrálně koncentrace klesá a razantně se mění koncentrace par ve vztahu 
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k vzdálenosti od povrchu kapaliny. Vrstvy ve větší vzdálenosti budou mít jen malé 

koncentrační rozdíly, avšak díky intenzivnímu promíchávání bude jejich koncentrace 

podstatně niţší neţ ve vrstvě nad povrchem kapaliny. Porovnání změny koncentrace v mezní 

vrstvičce nad povrchem kapaliny a koncentrace v pohyblivém prostředí popisuje obrázek 5. 

 

Obrázek 5 Změna koncentrace v mezní vrstvě a v pohyblivém prostředí [8] 

1 - koncentrace par v mezní vrstvě nad povrchem kapaliny 

2 - koncentrace par v pohyblivém prostředí 

 

Intenzitu vypařování do pohyblivého vzdušného prostředí lze vyjádřit zjednodušeně podle 

následujícího empirického vztahu [8]: 

910..637,1734,0... wMpSI spohyb  (8) 

 

kde Ipohyb intenzita vypařování do pohyblivého vzduchu [kg.s
-1

], 

 ps tlak nasycených par vypařované kapaliny [Pa], 

 M molární hmotnost vypařované kapaliny [g.mol
-1

], 

 S výparná plocha [m
2
], 

 w rychlost pohybu vzduchu nad povrchem kapaliny [m.s
-1

]. 
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4. Benzín a jeho vlastnosti 
 

 Benzín je hořlavá kapalina vyrábějící se zpracováním ropy v rafinériích. Jedná se o 

ropné frakce, které se mají teplotu varu v rozmezí 30 - 200 °C při atmosférickém tlaku. Dělí 

se na: a) automobilové  

 b) letecké 

 c) technické [9]. 

Benzín má tedy širokou škálu pouţití v technické praxi. Toto má za následek jeho 

další úpravu pro konkrétní účely. Benzín je tedy obohacován o příměsi, které mají zaručit 

poţadované vlastnosti při daném druhu pouţití. V této práci se zaměřím na vlastnosti a 

příměsi automobilových benzínů, jelikoţ jsou nejvíce vyráběny a také jsem s tímto druhem 

benzínu pracoval v praktické části své práce. 

 

4.1 Fyzikální a chemické vlastnosti benzínů 

 Benzíny jsou směsi uhlovodíků, jak alifatických tak aromatických, a aditiv 

nejrůznějšího chemického sloţení. Přesné sloţení závisí na druhu pouţité ropy, výrobním 

postupu a také na konkrétním druhu benzínu. Automobilové benzíny obsahují i určitě 

mnoţství ethanolu, jako levnější příměs do paliva. Při 20 °C jsou to kapaliny, ale jsou silně 

těkavé a rychle se odpařují. Při výrobě benzínů dochází k jejich barvení, aby bylo moţné 

odlišit konkrétní druhy benzínů. Jsou to látky praktický nerozpustné ve vodě a díky své 

hustotě, která se pohybuje v rozmezí 720-775 kg.m
-3

 při 15 °C, plavou na vodní hladině[11]. 

 

4.2 Vlastnosti automobilových benzínů 

 Níţe uvedené vlastnosti jsou u benzínů sledovány hlavně z hlediska jeho vyuţití jako 

paliva ve spalovacích motorech automobilů. Vhodně zvolený benzín pro konkrétní podmínky 

má vliv na správný chod motoru a také jeho výkon. 

4.2.1 Oktanové číslo 

 Jde o základní charakteristiku paliv spalovacích motorů. Udává nám, jak je palivo 

odolné proti samovznícení v prostoru válce motoru při jeho kompresi. Je vyjádřeno 

procentuálním objemovým obsahem izo-oktanu ve směsi izo-oktanu s n-heptanem. Čistý izo- 

oktan má definované oktanové číslo 1 a naopak čistý n- heptan má 0. Například tedy benzín 

s oktanovým číslem 91 má stejnou schopnost odolávat samovznícení, stejnou jako směs 91% 
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izooktanu a 9 % n-heptanu. Má-li směs vyšší oktanové číslo neţ 100, je odolnější proti 

samovznícení neţ čistý izo-oktan. [10] 

4.2.2 Odpařené množství při 70°C, tlak par a index těkavosti 

 Index těkavosti, anglicky vapour lock index (VLI), je charakteristika, která nám 

poukazuje na mnoţství těkavých látek, které daný benzín obsahuje. Vypočte se na základě 

tlaku par a odpařeného mnoţství při 70°C na základě tohoto vztahu: 

70.7.10 EVPVLI  (9) 

 

kde VP tlak par v kPa 

 E70 vypařené mnoţství benzínu při 70°C v obj. % 

  

 Vyšší obsah těkavých sloţek v benzínu způsobuje větší tlak par benzínu, který je 

vhodný pro lepší startování motoru, hlavně v zimním období, avšak způsobuje také větší 

ztráty benzínu při manipulaci s palivem a větší emise organických látek do ovzduší. [9] 

4.2.3 Konec destilace 

 Konec destilace, také označovány jako FBP (Final boiling point), naopak 

charakterizuje mnoţství těţkých podílů s teplotou varu nad 200°C, které mají tendenci hůře 

hořet a kondenzovat na stěnách válce. Tím dochází k rozpuštění olejového filmu a 

k zřeďování oleje v klikové skříni. Jeho hodnota se měří při destilaci, kdy dojde k vyschnutí 

baňky a poklesu teploty. [9] 

4.2.4 Hustota 

 Jedná se o charakteristiku, která je pro chod motoru důleţitá z hlediska dávkování 

paliva. Hustota benzínů je dána normou proto, aby nedocházelo k tomu, ţe v případě větší 

hustoty by vstřikovací čerpadlo, které dávkuje objemově, dodávalo do válců větší hmotnost 

paliva, které by se nestihalo spalovat a stouply by emise oxidu uhelnatého ve spalinách.Při 

menší hustotě benzínu by se naopak dávkovala menší hmotnost paliva, která by měla 

negativní důsledek na výkon motoru a také na zvýšení obsahu oxidů dusíku ve spalinách. 

Hustota má také vliv na ekonomickou stránku, neboť benzín se nakupuje z rafinerií na 

základě hmotnosti a koncovému spotřebiteli na základě objemu. [9]  

 

4.3 Požárně bezpečnostní parametry automobilových benzínů 

 Zde je potřeba si uvědomit, ţe benzíny jsou směsi, takţe kaţdý benzín můţe mít 

odlišné hodnoty technicko bezpečnostních parametrů. Přesné hodnoty by měl mít uveden 
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výrobce v bezpečnostním listu pro konkrétní výrobek, ale i zde vzhledem k moţným drobným 

odlišnostem mezi jednotlivými výrobními várkami, je potřeba být dosti opatrný. 

Na základě teploty vzplanutí, která je u běţných benzínů niţší neţ 0°C, se jedná o 

hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (teplota vzplanutí je menší neţ 21°C). Lze je zařadit 

do teplotní třídy T3, která udává, ţe teplota vznícení benzínů je v rozmezí 200 – 300 °C. Páry 

benzínu ve směsi se vzduchem jsou výbušné, přičemţ udávaný rozsah výbušnosti se 

literaturách velmi liší. Nejniţší hodnotu dolní meze výbušnosti, kterou jsem nalezl je 0,6 obj. 

% [11] a [12]. V literatuře jsem však objevil, i hodnoty velmi odlišné. Benzínové páry mají 

relativní hustotu par asi 3,5 [12], coţ nám napovídá, ţe při odpařování benzínů se páry budou 

hromadit v níţe poloţených místech a hrozí jejich zatékání například do kanalizace. 

 

4.4 Složení automobilových benzínů 

 Benzíny jsou chemické směsi převáţně uhlovodíků. Sloţení jednotlivých benzínů se 

liší v závislosti na konkrétním druhu benzínu, pouţitých surovinách a výrobní technologii. 

Benzín, který si koupí odběratel na čerpací stanici, se připravuje míšením z mnoţství sloţek, 

podle toho jaké vlastnosti má konkrétní druh mít. Sloţky, z kterých dochází k přípravě 

benzínů bývají označovány jako benzínový pool, jehoţ sloţení je znázorněno v tabulce 4. 

Tabulka 4 Složení benzínových poolů (hmot.%) [9] 

 

 Vhodně zvoleným poměrem jednotlivých chemických látek vznikají konkrétní druhy 

benzínů. Příklady sloţení jednotlivých druhů benzínů ukazuje tabulka 5. Z ní je patrné ţe 

benzíny BA 91 obsahují menší procento vysokooktanových příměsí jako jsou aromáty, 

izoalkány nebo MTBE (methyl terc. butyl ether) . Naopak vysokooktanové benzíny jako je 

BA 98 obsahují těchto sloţek větší mnoţství. 

Tabulka 5 příklady uhlovodíkového složení benzínů [9] 
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Poţadavky na kvalitu sloţení automobilových benzínů udává norma ČSN EN 228, do které 

jsou implementovány poţadavky evropských směrnic. Výtah je uveden v tabulce 6. 

 Ke zlepšení vlastností benzínů se do benzínů přidávají aditiva. Patří zde hlavně 

antioxidanty, které zabraňují při skladování benzínu vytváření pryskyřičnatých látek. Jako 

antioxidanty se pouţívají alkylfenoly a alkyldiaminobenzeny v mnoţství 10-20 mg/kg. Dále 

se do benzínů přiměšují detergenty, které mají v palivových cestách čistící funkci. Velmi 

důleţitou příměsí, která se pouţívá jako aditivum jsou deaktivátory kovů, které zabraňují 

kovovým iontům negativně ovlivňovat oxidační a polymerizační reakce benzínu. Ionty kovů 

se uvolňují do benzínu z konstrukčních materiálů motorů a nebo výrobních a skladovacích 

zařízení. Tato aditiva jsou nejčastěji komplexotvorné sloučeniny. V neposlední řadě se 

v benzínech objevují i antikorozivní přísady. [9] 

Tabulka 6 Vybrané parametry dle normy ČSN EN 228 [19] 

Parametr BA 95 BA 98 

 Oktanové číslo výzkumnou metodou, min. 95 98 

 Oktanové číslo motorovou metodou, min. 85 88 

 Vzhled čirý a jasný čirý a jasný 

 Hustota při 15°C - kg.m
-3

 725 - 775 725 - 775 

 Obsah olova - mg/l, max. 5 5 

 Destilační zkouška     

 - odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 20 - 48 20 - 48 

 - odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 22 - 50 22 - 50 

 - odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 71 46 - 71 

 - odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75 75 

 - konec destilace - °C, max. 210 210 

 Tlak nasycených par - kPa, léto 45 - 60 45 - 60 

 Tlak nasycených par - kPa, zima 60 - 90 60 - 90 

 Index těkavosti (duben a říjen), max. 1150 1150 

 Oxidační stabilita - minuty, min. 360 360 

 Mechanické nečistoty a voda nepřítomné nepřítomné 

 Obsah síry - mg.kg
-1

 10 10 

 Obsah pryskyřic - mg.100cm
-3

, max. 5 5 

 Obsah benzenu - % (V/V), max. 1 1 

 Obsah aromátů - % (V/V), max. 35 35 

 Obsah olefinů - % (V/V), max. 18 18 

 Obsah kyslíku - % (M/M), min. 2,7 2,7 

 

4.5 Vypařování automobilových benzínů 

 Jelikoţ jsou automobilové benzíny silně těkavé látky a páry benzínu jsou ve směsi se 

vzduchem výbušné, je potřeba věnovat vypařování benzínu pozornost. Sloučeniny, které se 

z benzínové směsi uvolňují do ovzduší, škodí lidskému organismu, a proto je jejich mnoţství 
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v prostředí potřeba také kontrolovat. V neposlední řadě, zvýšeným odparem benzínových 

sloţek z kapalného benzínu, dochází k ekonomickým ztrátám na cenném produktu. 

 Benzín se skladuje v uzavřených nádobách, kde se při konkrétní teplotě vytvoří ve 

volném prostoru nad hladinou určité mnoţství par a kapalný benzín se dále nevypařuje. Je 

vytvořen rovnováţný stav, který trvá do té doby, neţ se změní nějaká stavová veličina. Během 

manipulace s benzínem však vţdy dochází k narušení této rovnováhy, coţ způsobuje únik 

benzínových par do prostředí. Představíme-li si v jak hojném mnoţství se benzín na Zemi 

vyuţívá, hrozilo by, ţe v případě, ţe bychom tomuto nevěnovali ţádnou pozornost, byla by 

atmosféra dosti silně znečištěna benzínovými parami. Znečištění benzínovými párami je 

samozřejmě větší v městských aglomeracích s četnou automobilovou dopravou a nese s sebou 

negativní důsledky. Emise benzínových par způsobují vznik přízemního ozónu, který 

negativně ovlivňuje přírodní prostředí a narušuje v něm rovnováhu. 

 Výrobci a distributoři benzínů se snaţí zabránit úniku benzínových par ze 

skladovacích nádrţí hlavně z ekonomického hlediska, tedy aby nepřišli o produkt. Jejich 

snahou je instalovat na skladovací nádrţe systémy, které umoţňují dýchání nádrţí, ale které 

zabraňují úniku benzínových par do ovzduší. Tyto systémy mají také vliv na bezpečnost 

v okolí takových nádrţí, neboť je díky nim minimalizována moţnost tvorby výbušné směsi 

benzínových par se vzduchem. Tvorbě výbušné koncentrace par je potřeba zabránit 

samozřejmě kdekoliv, kde se benzín vyskytuje. Proto je důleţité zabránit jeho vypařování do 

volného okolí a uchovávat jej v uzavřených nádobách. 

 Volným vypařováním benzínu se ve své práci zabývali čínští vědci z pekingského 

Institutu petrochemických technologii [13]. Během svých experimentů zkoumali, k jakým 

změnám dojde, pokud nechají volně odpařovat benzín z otevřené skleněné baňky po dobu 300 

dní. Zaznamenávali váhový úbytek a také sloţení směsi v určitých intervalech. Zjistili, ţe 

úbytek hmotnosti má logaritmický průběh a hmotnost vzorku se klesla z 42,7 g na 5,8 g. 

Změna u objemu však byla ještě markantnější, coţ je patrné z obrázku 6 (vlevo je fotografie 

před započetím pokusu a vpravo je po jeho skončení). Z obrázku 6 je dále patrná změna barvy 

z lehce naţloutlé aţ na tmavě hnědou. Dále vypozorovali, ţe největší změna ve sloţení nastala 

u lehkých uhlovodíků, jejichţ obsah klesl 26,5- krát. Viskozita benzínu během pokusu 

narostla 1,5- krát. Největší změny probíhaly na počátku experimentu a postupně docházelo 

k jejich poklesu. 
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Obrázek 6 Změna barvy benzínu při volném vypařování po dlouhou dobu [13] 

 

 V dalším zahraničním článku [14] se autor zabývá vztahem rychlosti volného 

vypařování ropných produktů na čase. Autor došel k závěru, ţe jednotlivé sloţky se vypařují 

lineárním způsobem. Většina ropných produktů jsou však směsi obsahující více sloţek. U 

nich dochází k vypařování více sloţek najednou, coţ vede k logaritmickému průběhu 

vypařování produktu a tedy i k logaritmickému úbytku hmotnosti. Z jeho pokusů však 

vyplynulo, ţe křivka rychlosti vypařování je ovlivněna počtem sloţek,  které se vypařují 

současně. Pokud se totiţ vypařuje 5 aţ 7 sloţek najednou, křivka má parabolický průběh. 

Pokud je současně se vypařujících sloučenin více, tak se křivka rychlosti vypařování mění na 

logaritmickou. 

 Pokud bychom chtěli vyjádřit rychlost vypařování do pohyblivého prostředí 

matematickým vztahem, je moţno pouţít tohoto vztahu [15]: 

T

VAMU
Q

pw

r

....126,0 3/278,0

 (10) 

 

kde QR rychlost vypařování [g/min], 

U rychlost proudění [m/s], 

MW molární hmotnost [g/mol], 

A plocha hladiny [m
2
], 

VP tenze par [Pa], 

T absolutní teplota [K]. 

  

 Z výše uvedeného vztahu vyplývá, ţe rychlost vypařování tedy závisí na ploše 

výparné plochy, teplotě prostředí, tenzi par, molární hmotnosti a rychlosti proudění. 
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Obzvláště zavádějící ve vzorci je, ţe by rychlost vypařování měla být nepřímo závislá na 

teplotě. Tedy s rostoucí teplotou by klesala. Toto však samozřejmě není pravda. Je potřeba si 

uvědomit, ţe v čitateli definičního vztahu se vyskytuje také tenze par, která je dle Antoniovy 

rovnice (rovnice (3)) přímo úměrná teplotě. Se zvýšením teploty dochází k nárůstu tenze par a 

tím i zvýšení rychlosti vypařování. Dalším problematickým členem vztahu je molární 

hmotnost. Ta je samozřejmě u čistých látek definována, ale problém nastává právě u směsí, 

kterou benzín je.  Zde nelze jednoznačně vypočítat molární hmotnost, bez znalosti přesného 

sloţení, a tím tedy odhadnout rychlost vypařovaní, respektive vypočítat mnoţství vypařené 

směsi za určitý časový úsek.  

Tato kapitola přinesla teoretické předpoklady o tom, které skutečnosti omezují průběh 

vypařování. V praktické části práce se proto zaměřím na ověření, zda je v reálných 

podmínkách při úniku benzínu moţné vytvoření dolní meze výbušnosti benzínových par 

v uzavřeném prostoru a v jak velké vzdálenosti od výparného povrchu bude hrozit riziko 

výbuchu. Budu zkoumat jaké kombinace podmínek musí nastat, aby dolní mez výbušnosti 

v určité vzdálenosti nad povrchem vznikla. 

 

5. Experimentální část 

 V této části ověřím na základě mnou provedených experimentů k ověření teoretických 

východisek a k jejich porovnání s reálným chováním benzínových par v uzavřeném prostoru. 

Poněvadţ k tomuto ověření neexistuje nějaký konkrétní normový postup, musel být návrh 

experimentů předem dobře rozebrán. 

 Předmětem mého bádání je benzín a při jeho koupi nedostaneme k dispozici jeho 

přesné sloţení a ani vlastnosti. Je tedy potřeba nejprve důleţité vlastnosti u konkrétního 

vzorku změřit, abychom měli k dispozici věrohodné údaje, z kterých bude moţno vycházet u 

dalších experimentů. Pro námi řešený problém se jedná hlavně o určení dolní meze 

výbušnosti benzínových par ve směsi se vzduchem. Tento experiment je moţno provádět 

v prostorách laboratoří na naší fakultě a to konkrétně na výbuchových komorách VK 20 a VK 

100. U těchto přístrojů jsou stanoveny přesně dané postupy a naměřené hodnoty lze 

povaţovat za správné pro konkrétní druh vzorku, čímţ se vyhneme pouţití ne vţdy přesných 

hodnot nalezených v nejrůznějších zdrojích. 

 Pro zkoumání tvorby dolní meze výbušnosti je samozřejmě nutné mít na paměti 

otázku bezpečnosti. Tím, ţe se snaţíme vytvořit dolní mez výbušnosti směsi par kapaliny se 

vzduchem, je potřeba tuto činnost provádět v zařízení, které v případě vzniku výbušné směsi a 

její následné iniciace, jednak ochrání obsluhu a okolí před výbuchem a také nebude při 
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výbuchu poničeno. Tímto se nám velmi omezují moţnosti výběru a to na zařízení odolné 

výbuchovému tlaku, a nebo výbuchovému rázu. Aby toho nebylo málo, byly na zkušební 

zařízení kladeny ještě další nároky. Jednak by zařízení mělo být dostatečně prostorné, aby 

bylo moţné ověřit šíření hranice dolní meze výbušnosti od výparné plochy na co největší 

vzdálenost. Představa byla taková, ţe budu posuzovat vznik výbušné koncentrace v prostoru 

osobního automobilu, takţe na přibliţně stejně velký objem byl poţadavek na zkušební 

zařízení. Dalším poţadavkem byl poţadavek na hermetičnost celého zařízení, který měl 

zajistit, aby nedocházelo únikem mimo zkoumaný prostor ke sniţování koncentrace vzniklých 

par ve zkoumaném prostoru. Dále mělo zařízení umoţňovat regulaci teploty ve zkušebním 

prostoru, aby bylo moţné ověřit  vliv teploty na rychlost tvorby par nad hladinou benzínu. 

V neposlední řadě se po zařízení chtělo, aby v něm šlo vytvořit proudění nad povrchem 

benzínu a zjistit, do jaké míry je vypařování benzínu tímto jevem ovlivněno.  

 Od samého začátku hledání takového „ideálního“ zkušebního zařízení pro tento druh 

experimentu, mi bylo jasné, ţe veškeré poţadavky asi současně splnit nepůjde. Rozhodovací 

proces nakonec vedl mezi dvě zařízení, které vlastní naše fakulta, a to na výbuchovou komoru 

VK 100 a výbuchový autokláv VA 250. Porovnání vlastností jednotlivých zařízení uvádí 

tabulka 7. 

Tabulka 7 Porovnání vlastností výbuchového autoklávu a výbuchové komory 

Parametr Výbuchový autokláv VA 250 Výbuchová komora VK 100 

Objem 250 dm
3
 100 dm

3
 

Odolnost výbuchu ANO ANO 

Hermetičnost ANO ANO 

Regulace teploty ANO ANO 

Tvorba proudění ANO ANO 

 

Jelikoţ obě zkušební zařízení splňovala poţadavky ve stejné míře, rozhodl jsem se pro 

výbuchový autokláv jen na základě většího objemu, coţ mi mělo umoţnit zkoumat tvorbu 

dolní meze výbušnosti na větší vzdálenost. 

Nyní vyvstala otázka jakým přístrojem měřit dolní mez výbušnosti benzínových par ve 

směsi se vzduchem. Jelikoţ se jedná o páry hořlavé kapaliny, jako první se nabízel určitý typ 

explozimetru, tedy přístroje pracujícího na principu katalytického spalování. Tento typ 

přístroje není na fakultě bohuţel k dispozici, a proto jsem při stanovování dolní meze 

výbušnosti ve výbuchové komoře musel ověřit, zda měření bude moţno provést pomocí 
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přístroje MiniRAE 2000. Tento přístroj je v majetku fakulty, ale nejedná se o explozimetr, 

nýbrţ o fotoionizační detektor. Přístroj je podle údajů výrobce schopen koncentraci 

benzínových par měřit.   

Postup praktického měření měl tedy stanoveny následující kroky: 

1) Stanovení dolní meze výbušnosti ve výbuchové komoře u konkrétních vzorků benzínu 

2) Praktické měření tvorby dolní koncentrační meze výbuchu benzínových par na 

výbuchovém autoklávu VA 250 za různých vstupních podmínek s vybraným vzorkem 

benzínu 

 

5.1 Stanovení dolní meze výbušnosti benzínových par vybraných benzínů 

 Pro tato měření byla zvolena výbuchová komora VK 20 umístěná v laboratoři LC 115 

na naší fakultě.  

5.1.1 Popis zkušebního zařízení VK 20 

Zkušební zařízení je sloţeno z válcové výbuchové komory vyrobené z nerezové oceli. 

Výbuchová komora o objemu 20 dm
3
 je spojena pevně se stojanem. Uvnitř pláště komory je 

umístěna topná spirála, která má za úkol vyhřívat prostředí uvnitř komory na poţadovanou 

teplotu. Regulační obvod tepelné spirály je přiveden do řídící jednotky (obrázek 7). 

 

Obrázek 7 Řídící jednotka zkušebního zařízení VK 20 

 

Řídící jednotka slouţí dále k regulaci teploty vnitřního tepelného vinutí, která zahřívá 

misku se zkoušeným vzorkem kapaliny. Na regulátoru je dále moţno ovládat spuštění a 

otáčky míchadla, které je umístěno ve spodní části komory a které slouţí k homogenizaci 

zkušební směsi. Nevýhodou je, ţe z nastavení regulátoru míchadla není moţné odečíst přesný 
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počet otáček míchadla za časový úsek. Řídící jednotka je dále schopna zajistit uzavření 

horního poklopu výbuchové komory, který je během zkoušky trvale drţen pomocí 

elektromagnetu ve svislé poloze a po provedení iniciace a vyhodnocení zkoušky je moţné jej 

spustit do polohy svislé, tak aby utěsnil prostor komory a uhasil případně hořící zbytky 

hořlaviny uvnitř komory. Poklop je pevně spojen s pláštěm válcové komory pomocí pantu. 

Výbuchová komora má nainstalováno ještě vnitřní tepelné vinutí, které se nachází v prostoru 

stojanu pro misku s vypařovanou kapalinou. Toto vinutí má za úkol ohřívat misku a tím i 

kapalinu v ní na poţadovanou teplotu, aby došlo k rychlejšímu odpaření kapaliny do prostoru 

výbuchové komory. Regulace teploty tepelného vinutí je rovněţ součástí řídící jednotky. 

V plášti komory se nacházejí prostupy, které mají slouţit k přivedení inertizačního plynu do 

prostoru komory nebo k prostupu čidel k monitorování podmínek uvnitř komory. Trvale je 

jedním z prostupů vloţen termočlánek, který zachycuje aktuální teplotu uvnitř zkušební 

komory a který je patrný i na obrázku 8 zachycující pohled do výbuchové komory. Jeho 

výstup pak můţe být zpracován v programu připojeného počítače a je moţno na základě 

změny teploty rozhodnout, zda k výbuchu došlo či nikoliv. Ve spodní části komory se kromě 

míchadla nachází dva páry stojanů k provedení iniciace. To je moţné provést po připojení 

vysokonapěťového zdroje jednak pomocí kapacitní jiskry, a nebo se v dolní části nacházejí 

dva drţáky k umístění chemického iniciátoru tzv. palníku, který je odpalován z řídící 

jednotky. Nad horní částí komory je umístěn odtah spalin po případném výbuchu a celé 

zařízení je umístěno v prosklené komoře zvyšující bezpečnost obsluhy a její ochranu před 

účinky výbuchu. Schéma zkušebního zařízení je vyobrazeno na obrázku 9. 

 

Obrázek 8 Pohled do vnitřní části zkušebního zařízení VK 20  
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Obrázek 9 Schematický popis výbuchové komory VK 20 [16] 

 

1... vnitřní plášť     10 ... poklop 

2... vnější plášť    11 ... teplotní čidlo 

3... vnější topná spirála    12 ... uzavíratelné průchodky 

4... stojan na misku s kapalinou   13 ... digitální ukazatel teploty 

5... vnitřní topná spirála    14 ... teplotní regulátor vnější spirály 

6... míchadlo      15 ... teplotní regulátor vnitřní spirály 

7... el. motor      16 ... ovládací panel 

8... svorky pro palník     17 ... počítač 

9... el. palník 
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5.1.2 Postup měření na VK 20 

 Prvním krokem při měření na VK 20 je zapnutí jejího vyhřívání a nastavení 

poţadované teploty pro provedení experimentu. Teplota je totiţ důleţitou veličinou pro 

stanovení dolní meze výbušnosti, protoţe přímo ovlivňuje její hodnotu. S rostoucí teplotou 

dolní mez výbušnosti klesá. Pro svá měření jsem si zvolil teplotu 40°C, kterou jsem nastavil 

na ovládacím panelu pro vnější i vnitřní tepelnou spirálu. Během ustalování teploty jsem si 

připravil elektrický palník, který jsem zbavil izolační hmoty, která by mohla ovlivnit samotné 

měření. Po ustálení teploty v prostoru komory na poţadovanou teplotu, jsem si do výparné 

misky odváţil na laboratorní váze určené mnoţství benzínu s přesností 0,02 g. Okamţitě po 

odváţení jsem misku vloţil do výbuchové komory a horní část jsem zakryl připravenou 

hliníkovou folií, kterou jsem k tělu komory přitáhl kolem dokola měděným drátem. Tato folie 

měla zabránit úniku benzínových par z komory a zároveň v případě výbuchu odvézt 

výbuchový tlak do bezpečného prostoru. Po instalaci folie jsem zapnul stopky a spustil 

míchadlo k homogenizaci směsi. Po 15 minutách, kdy jsem povaţoval veškerý vzorek za 

odpařený, jsem provedl vypnutí homogenizace a po přibliţně 10 s iniciaci palníku. Jelikoţ 

jsem záznam dat z teplotního čidla neměl vyveden do počítače, vyhodnocoval jsem vznik 

výbuchu jen vizuálně- pohledem na hliníkovou folii. Po vyhodnocení, zda výbuch proběhl či 

ne, jsem odkryl folii a prostor řádně odvětral. Následně bylo moţno pokus opakovat.  

Měření jsem opakoval s různými naváţkami zkoušeného benzínu, dokud jsem 

nenalezl hodnotu, u které došlo ještě k výbuchu a jiţ v případě naváţky niţší o 0,05 g ani 

jednou během tří měření k výbuchu nedošlo. Tuto hodnotu jsem pak povaţoval za dolní mez 

výbušnosti daného vzorku benzínu. 

5.1.3 Vzorky benzínu pro měření 

Pro ověření dolní meze výbušnosti jsem měl k dispozici tři druhy vzorků benzínů typu 

NATURAL 95. Vzorky benzínů byly pořízeny na třech různých benzínových pumpách 

v Ostravě a okolí. Konkrétně se jednalo o provozovny EuroOil, EUROBIT a PAPOIL. Během 

mnou prováděných experimentů nebyly vzorky nijak upravovány a byly pouze odvaţovány 

konkrétní naváţky na laboratorní váze. Váţení probíhalo na laboratorní váze Kern 440-35N 

s citlivostí 0,01 g a maximální váţivostí 400g. V návodu od výrobce [17] jsem zjistil, ţe 

přesnost měřidla je ± 0,02 g.  

 Zkoumáním třech vzorků benzínů od různých distributorů paliv, se mělo vypozorovat, 

jak velké odlišnosti v jejich vlastnostech se mohou vyskytnout. 
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5.2 Tvorba výbušné koncentrace par benzínu v uzavřeném prostoru 

 Pro účely zkoumání vzniku výbušné koncentrace benzínových par v uzavřeném 

prostoru jsem, jak jiţ jsem předeslal výše, zvolil výbuchový autokláv VA 250.  

5.2.1 Popis výbuchového autoklávu VA 250 

 Toto zkušební zařízení, které vlastní naše fakulta, je umístěno v laboratoři v areálu 

vědecko výzkumného uhelné ústavu a.s. v Ostravě Radvanicích. Slouţí primárně ke stanovení 

výbuchových parametrů hořlavých plynů, hořlavých prachů, par hořlavých kapalin a jejich 

případné kombinaci. Celé zařízení se skládá z několika částí: výbuchový autokláv, ovládací 

panel, vysokonapěťový iniciační zdroj, počítač na zpracování dat, převodník a elektronika. 

Schéma propojení jednotlivých části je zobrazeno na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Schéma zkušebního zařízení VA 250 [20] 

 

 Výbuchový autokláv se skládá ze dvou symetrických polokoulí z nerezové oceli, které 

po spojení vytváří vnitřní prostor o objemu 250 dm
3
. Spodní polokoule je stacionární a horní 

polokoule je pohyblivá ve vertikálním směru. Její pohyb je zajištěn pomocí hydraulického 

zařízení se zajištěním proti uvolnění v horní poloze. Otevírání a zavírání je plně 

automatizované. Spojení polokoulí po uzavření autoklávu je zajištěno  jednak pomocí čepů 

rozmístěných na dolní polokouli a děr v horní polokouli a hlavně pomocí samosvorných 

kamenů. Ty brání oddálení polokoulí při výbuchu uvnitř autoklávu. Pod spodní polokoulí je 

na stojanu připevněna vývěva, pneumatické ventily, rozviřovací zařízení, prvky hydrauliky a 

elektroinstalace. Prostor autoklávu je moţné vyhřívat na poţadovanou teplotu pomocí 

tepelného tyčí umístěných mezi povrchem a izolací jednotlivých polokoulí. Nastavení teploty 

je vyvedeno na ovládací pult a je regulováno pomocí regulátorů HT 60B. Uvnitř spodní 

polokoule se nachází topná plotýnka, která slouţí k zahřívání zkoušené kapaliny. Její regulace 

je opět moţná na ovládacím pultu. Dále jsou do prostoru spodní polokoule přivedeny přívody 

malého napětí pro iniciaci palníkem a tři vysokonapěťové elektrody k iniciaci výbojem. Ve 
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stěně komory jsou vytvořeny dva vstupy pro přívod plynů, pneumatický ventil vývěvy, 

homogenizační míchadlo s nastavitelnými otáčkami, mechanické rozviřovací kuţel a 

elektroventil k odlakování prostoru před otevřením komory po výbuchu. Horní polokoule má 

ve své horní části umístěn snímač dynamických tlaků Kistler, jehoţ výstup je napojen na 

počítač. Řez autoklávem VA 250 s označením jednotlivých prvků je zachycen na obrázku 12. 

5.2.2 Používané měřící přístroje 

  K provedení experimentu bylo potřeba kromě zařízení VA 250 také explozimetru 

slouţícímu k zjišťování koncentrace par benzínu a laboratorních vah k naváţení poţadované 

hmotnosti vzorku. 

Explozimetr Oldham MX 21 je osobní přenosný multidetektor hořlavých a toxických 

plynů a kyslíku. Součástí přístroje je integrovaná pumpa, která je schopna nasávat plyn a 

dodávat jej k měřícím senzorům. Při pouţití pumpy je potřeba na čelní stěnu přístroje 

připevnit nástavec k usměrnění toku plynu k senzorům. V paměti přístroje je nastaveno 15 

plynů a par kapalin, které jsou schopny čidla zaznamenat a následně vyhodnotit. Přístroj i 

s nasazeným nástavcem je vyobrazen na obrázku 11. Přístroj umoţňuje záznam dat do své 

paměti, ale já jsem bohuţel neměl k dispozici počítačový program pro vyhodnocení 

naměřených dat. 

  

Obrázek 11 Explozimetr Oldham MX 21 

 

 Laboratorní váha Denver XP 300 je informativním měřidlem ke stanovení hmotnosti. 

Přístroj má měřící rozsah 0-300 g s citlivostí 0,01 g. Přesnost přístroje je pak ± 0,01 g [21]. 
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Obrázek 12 Zkušební zařízení VA 250 [20] 

 

1. Horní polokoule      15. Krycí síto 

2. Dolní polokoule      16. Míchadlo 

3. Spodní rámová konstrukce    17. Nastavitelný rozviřovací kuţel 

4. Pohyblivá rámová konstrukce    18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

5. Hydraulický píst na otvírání komory   19. Zásobník rozviřovaného vzorku 

6. Uzavírací kameny – 12 ks. (zámky)   20. Manometr 

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny  21. Elektromagnetický ventil  

8. Hydraulická jednotka     22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

9. Motor hydraulické jednotky    23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

10. Tlakové čidlo     24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

11. Kontakty pro iniciaci palníku    25. Elektronika autoklávu 

12. Elektrody vysokého napětí    26. Motor vývěvy 

13. Vyjímatelná topná plotýnka    27. Převodník elektrického signálu 

14. Pneumatický ventil vývěvy 
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5.2.3 Návrh experimentu a posouzení limitujících okolností 

 Mnou prováděné experimenty v zařízení VA 250 budou odlišné od měření, pro která 

bylo sestrojeno. Výbuchový autokláv mi pouze poslouţí k zajištění bezpečného prostředí pro 

vytvoření dolní meze výbušnosti par benzínu. Je však nutno počítat s určitými omezeními pro 

vytvoření postupu měření, který nemá přesně danou metodiku. 

 Prvním omezujícím faktorem je malá přístupnost do vnitřního prostoru autoklávu 

k moţnosti instalace měřícího zařízení ke stanovení dolní meze výbušnosti. Explozimetr 

samozřejmě není moţné umístit do prostoru autoklávu, aby bylo moţné odečítat naměřené 

hodnoty na jeho displeji. Je proto třeba vyuţít jeho integrované pumpy a analyzovat tak 

vnitřní prostředí nasáváním hadičkou. Omezené přístupové otvory však neumoţňují prostup 

hadičky poţadované tloušťky a nebo naopak neumoţní umístění konce hadičky do  

poţadovaného bodu zkoumaného prostoru. Na základě těchto faktů jsem se rozhodl si vytvořit 

prostup dovnitř autoklávu vyšroubováním elektrody vysokého napětí a takto vytvořeným 

prostupem následně prostrčit i více hadiček. Do vnitřního prostoru autoklávu je pak moţné 

nainstalovat stacionární stojan (obrázek 13), na který se pevně připevní konce hadiček. 

Hadičky se provléknou přes vytvořený otvor a druhé konce se vyvedou mimo prostor 

autoklávu. Bude tedy moţno měřit koncentraci par benzínu ve čtyřech různých výškách 

výparným povrchem a stanovit, jak se za stanovených podmínek šíří páry benzínu. 

 

Obrázek 13 Pohled na instalovaný stacionární držák uvnitř VA 250 
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 Dalším omezením při měření je nemoţnost analyzovat koncentraci par benzínu ve 

všech čtyřech měřících místech najednou. K dispozici jsem měl pouze jeden explozimetr, a 

proto jsem musel při měření vţdy volit, z kterého místa budu v kterém okamţiku analyzovat 

prostředí. Vycházel jsem z předpokladu, ţe páry benzínu jsou přibliţně třikrát těţší neţ 

vzduch a budou se tedy nejprve zdrţovat ve spodní části autoklávu. Při provádění měření tedy 

je nutné začít nasávat z nejníţe umístěného místa a po dosaţení dolní meze výbušnosti 

v daném místě, začít nasávat z místa vyššího. Tak bude tedy moţné zkoumat jakým způsobem 

dochází k šíření hranice dolní meze výbušnosti ve vertikálním směru. 

  Dalším problémem, který ovlivní naměřené hodnoty, ne nemoţnost vypouštění nasáté 

směsi zpět do analyzovaného prostředí. Bude tím docházet ke sniţování koncentrace 

benzínových par v uzavřeném prostoru. Nasávání z analyzovaného prostředí má i další 

negativní vliv na experiment. Chceme-li zkoumat vypařování benzínu do nepohyblivého 

prostředí, není toho zcela moţno docílit právě díky vzniklému proudění při nasávání. 

 Určitou nepřesnost do měření vnese i pomalý proces zavírání autoklávu. Neţ totiţ 

dojde k uzavření autoklávu dojde k vypaření nejtěkavějších sloţek z povrchu benzínu. 

Nepřesnost by sice neměla být příliš velká, protoţe páry by se měly hromadit ve spodní 

polokouli, ale přesto je potřeba s ní počítat. 

 Během měření je potřeba dávat velký pozor, aby nedošlo k zahlcení čidla 

explozimetru, protoţe v tomto případě je potřeba explozimetr vypnout, umístit do 

nekontaminované prostředí a nechat jej pročistit a znovu otestovat. V tomto případě pak není 

moţné dále měřit koncentraci par a získáme tak jen omezené výsledky.  

5.2.4 Popis postupu při provádění experimentu 

 Postup jsem si stanovil jen na základě mnou získaných poznatků. 

 Před započetím kaţdého měření se prostor autoklávu řádně odvětrá, aby se z prostoru 

odstranily páry benzínu, které mohly po předchozím měření zůstat v autoklávu a které by tak 

ovlivnily následné měření. Na ovládacím panelu autoklávu se nastaví poţadovaná teplota pro 

měření a vyčká se dokud nedojde k ustálení teplot na všech topných tělesech. Na laboratorní 

váze se poté provede naváţení 150 g benzínu, který se následně přelije do připravené 

odpařovací nádoby o zvolené ploše a co nejrychleji se nádoba umístí do prostoru dolní 

komory autoklávu. Ihned poté se pomocí ovládacího panelu vydá pokyn k uzavření autoklávu. 

Po přilehnutí horní polokoule ke spodní se zapnou stopky a spustí nasávání explozimetru 

z nejníţe umístěného nasávacího bodu. Poté se z displeje explozimetru odečítají hodnoty a po 
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dosaţení 20, 35, 50, 70, 80, 90 a 100 % dolní meze výbušnosti se zapíše čas jejich dosaţení. 

Následně se nechá nasávat z vyššího bodu zkoumaného prostoru a zapíše se hodnota procenta 

dolní meze výbušnosti. Celý pokus probíhá maximálně 10 minut, pokud není dříve dosaţeno 

hodnoty dolní meze výbušnosti v nejvýše umístěném nasávacím bodu. Po ukončení pokuse se 

vydá pokyn k otevření autoklávu a zbylý benzín se zváţí, aby bylo moţno stanovit 

hmotnostní úbytek během prováděného měření. Při měření se zapnutým míchadlem se měří 

čas dosaţení dolní meze výbušnosti ihned v nejvýše poloţeném nasávacím bodě. 

 Abych mohl lépe pochopit vliv proudění na rychlost vypařování, rozhodl jsem se 

změřit rychlost proudění uvnitř autoklávu při zapnutém míchadle. 

5.2.5 Měření proudění uvnitř autoklávu 

 Získání dat o rychlostech a směru proudění uvnitř autoklávu přispěje k moţnému 

pochopení naměřených hodnot z předchozího měření při zapnutém míchadle. K tomuto 

měření jsem pouţíval thermoanemometrické čidlo FVA935TH4, které bylo připojeno 

k univerzálnímu datalogeru AHLBORN ALMENO 2890-9. Čidlo má schopnost záznamu 

proudění od 0,08 m.s
-1

 do 2 m.s
-1

 s citlivostí 0,001 m.s
-1

. Průměr sondy byl 6 mm a její délka 

210 mm. Dataloger prováděl záznam naměřených hodnot do interní paměti přístroje kaţdou 

sekundu. Zaznamenané hodnoty byly následně pomocí počítačového softwaru  vyexportovány 

do excelovského souboru. 

U tohoto měření jsem byl při volbě měřících bodů limitován velikostí sondy a také 

moţností jejího stabilního uchycení. Pro měření bylo následně zvoleno celkem 5 měřících 

bodů (obrázek 14). Měřící bod 1 byl umístěn 5 cm od stěny autoklávu a bod 3 byl umístěn 

v jeho geometrickém středu. V bodech 1, 2 a 3 bylo měření prováděno ve třech na sebe 

kolmých směrech. U bodů 4 a 5 nebyla rychlost proudění měřena ve vertikálním směru, 

protoţe nebylo moţné sondu v této pozici uchytit. 

 

Obrázek 14 Rozmístění měřících bodů při měření proudění v autoklávu 
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 Jelikoţ bylo potřeba měřit proudění v uzavřeném autoklávu a nebylo moţné přes 

ţádný z prostupů ve stěnách protáhnout koncovku přívodního kabelu sondy, bylo nutné 

umístit datalogor do prostoru autoklávu. Tímto bylo měření trochu zkomplikováno a jeho 

pozice také mohla do určité míry ovlivnit proudění uvnitř. Měření v kaţdém bodě a směru 

bylo prováděno vţdy přibliţně minutu po zapnutí míchadla. Míchadlo se spustilo automaticky 

aţ po celkovém utěsnění autoklávu. Otáčky míchadla byly během experimentu nastaveny na 

200 otáček za minutu. Bylo tak naměřeno velké mnoţství dat, které jsem zpracoval. U kaţdé 

série naměřených hodnot jsem vypočetl průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku. Přehled 

uvádím v tabulce 8. 

Tabulka 8 Srovnání průměrných hodnot proudění v autoklávu 

  

  

  

  

Měřící bod 

1 2 3 4 5 

Směr A 

Počet hodnot 127 47 65 66 60 

Průměr [m.s
-1

] 0,219827 0,083447 0,120062 0,122303 0,113783 

Sx [m.s-1] 0,002193 0,003214 0,005678 0,004091 0,002521 

Směr B 

Počet hodnot 79 66 63 66 70 

Průměr [m.s
-1

] 0,088152 0,08853 0,243286 0,299955 0,221443 

Sx [m.s-1] 0,002293 0,002465 0,012442 0,007483 0,006634 

Svislý směr 

Počet hodnot 60 70 70 x x 

Průměr [m.s
-1

] 0,1147 0,204829 0,141629 x x 

Sx [m.s-1] 0,001243 0,00503 0,006743 x x 

 

 Z naměřených hodnot není jednoznačně moţné popsat proudění uvnitř autoklávu. 

S jistotou lze pouze říci, ţe proudění uvnitř je turbulentní a ţe při mém měření nebyla 

naměřena větší hodnota rychlosti proudění neţ 0,4 m.s
-1

. 
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6. Vyhodnocení experimentů 

 Tato kapitola práce popisuje a hodnotí naměřené hodnoty při praktických 

experimentech. Nejprve jsou rozebrány výsledky stanovení dolní meze výbušnosti na zařízení 

VK 20 a následně jsou vyhodnoceny měření na výbuchovém autoklávu. 

Dolní meze výbušnosti všech tří dostupných vzorků benzínu byly stanoveny při 

nastavené teplotě 40 °C. Vlivem otevírání a uzavírání komory a vlivem proudění při 

homogenizaci směsi docházelo ke změnám teploty uvnitř komory. Na tyto teplotní změny 

reagoval i řídící obvod tepelného vinutí změnou teploty vinutí, čímţ teplota vnitřního prostoru 

komory nebyla zcela konstantní. Naměřené teploty uvnitř zkušebního zařízení během měření 

se pohybovaly v rozmezí 38,5 °C do 40,5 °C. Tento fakt mohl výsledné hodnoty lehce 

ovlivnit. Přehled naměřených hodnot jednotlivých vzorků benzínu je uveden v tabulkách 9, 10 

a 11. 

 

Tabulka 9 Naměřené hodnoty benzínu EUROBIT na VK 20 

Benzín: EUROBIT   

Doba vypařování [s] 900   

      

Navážka [g] Výbuch Teplota [°C] 

1,65 ANO 40,5 

1,6 ANO 39,8 

1,5 ANO 39,3 

1,4 ANO 38,7 

1,35 ANO 40 

1,3 ANO 38,7 

1,2 NE 40 

1,25 NE 38,8 

1,25 NE 38,6 

1,25 NE 38,5 

 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty benzínu EuroOil na VK 20 

Benzín: EuroOil   

Doba vypařování [s] 900   

      

Navážka [g] Výbuch Teplota [°C] 

1,3 ANO 38,9 

1,2 ANO 40 

1,1 NE 39,7 

1,15 NE 38,9 

1,15 NE 39,1 

1,15 NE 38,6 
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Tabulka 11 Naměřené hodnoty benzínu PAPOIL na VK 20 

Benzín: PAPOIL   

Doba vypařování [s] 900   

      

Navážka [g] Výbuch Teplota [°C] 

1,3 ANO 38,5 

1,2 NE 39 

1,25 NE 38,5 

1,25 NE 38,5 

1,25 NE 39,8 

 

 Během měření na VK 20 bylo na laboratorní váze orientačně provedeno u kaţdého 

benzínu zváţení 10 ml vzorku, coţ bylo opakováno 5 krát. Vzorky byly odměřeny pomocí 

jednokanálové pipety LH73804 BRAND transferptte. Cílem bylo orientačně stanovit hustotu 

jednotlivých benzínů a porovnat ji s údaji udávanými v bezpečnostních listech. Naměřené 

hodnoty jsou zpracovány v tabulce 12. 

Tabulka 12 Hodnoty hmotností 10 ml vzorku benzínů 

 
Naměřená hmotnost [g] 

 
EUROBIT PAPOIL EuroOil 

1. 7,54 7,34 7,35 

2. 7,41 7,39 7,34 

3. 7,45 7,4 7,39 

4. 7,45 7,41 7,35 

5. 7,43 7,37 7,34 

Průměr 7,46 7,38 7,35 

 

 Jelikoţ se jednalo pouze o orientační zjištění hustoty a přesnost jejího určení nijak 

neovlivní další měření, nepočítal jsem proto při jejím výpočtu s chybami pouţitých měřidel a 

nikterak jsem je nezohlednil.  

 Výpočet hustoty jsem provedl podle rovnice (11) a výsledky jsem převedl do 

základních jednotek SI:  

V

m
 (11) 

 

kde  hustota [kg.m
-3

] 

 m hmotnost vzorku [kg] 

 V  objem vzorku [m
3
] 
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Stanovené hodnoty dolní meze výbušnosti a vypočtené hodnoty hustoty pro jednotlivé  

vzorky benzínu jsou uvedeny v tabulce 13. 

Tabulka 13 Shrnutí naměřených hodnot na VK 20 

Vzorek Dolní mez výbušnosti [g.m
-3

] Hustota [kg.m
-3

] 

EUROBIT 65 746 

PAPOIL 65 738 

EuroOil 60 735 

 

 Vypočtené hodnoty hustot odpovídaly údajům z bezpečnostních listů. Nejniţší 

hodnota dolní meze výbušnosti, stanovená měřením na VK 20, byla u vzorku benzínu 

EuroOil a to 60 g.m
-3

. Tento vzorek jsem následně zvolil i pro své další měření na 

výbuchovém autoklávu k ověření tvorby dolní meze výbušnosti v reálném prostředí. 

Tento experiment měl také ověřit moţnost pouţití měřícího přístroje MiniRae 2000 

pro stanovení dolní meze výbušnosti benzínových par. Po stanovení dolní meze výbušnosti u 

vzorku benzínu EUROBIT, byla stejná hodnota naváţky ponechána k odpaření uvnitř 

výbuchové komory a vyzkoušeno jakou hodnotu vyhodnotí MiniRae 2000. Bohuţel při 

měření nedocházelo k ustálení na konkrétní hodnotě a hodnota se dosti měnila. Z toho jsem 

usoudil, ţe přístroj pro stanovení dolní meze nebude moţno vyuţít, protoţe bychom nedosáhli 

dostatečné přesnosti měření a nebyli bychom schopni vyhodnotit dosaţení dolní meze 

výbušnosti. Při stanovování dolní meze výbušnosti dalších vzorků jsem ověřil moţnost 

vyuţití explozimetru Oldham MX 21, který jsem si zapůjčil od Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. U tohoto přístroje jiţ nedocházelo k rozptylu naměřených 

hodnot a přístroj dokázal plynule reagovat na změnu koncentrace par benzínu uvnitř komory. 

Proto jsem také tento přístroj pouţil při dalších praktických experimentech ke stanovení 

vzniku dolní meze výbušnosti. 

Měření na výbuchovém autoklávu VA 250 jsem provedl celkově při pěti různých 

teplotách a to 20, 25, 30, 35 a 40 °C. Při kaţdé teplotě jsem provedl pokus s vypařováním do 

nepohyblivého prostředí ze dvou různě velkých ploch. Plocha č. 1 měla obsah přibliţně 143 

cm
2
 a jednalo se o odpařování z kruhové kovové misky. Plocha č. 2 byla ohraničená 

obdélníkovou kovovou mísou o obsahu 836 cm
2
. Hadičky k nasávaní zkoumaného prostředí 

byly umístěny ve výškách 20, 33, 46 a 60 cm nad výparnou plochou. U kaţdé teploty jsem 

dále provedl měření s plochou č. 2, ale tentokrát se zapnutým míchadlem k homogenizace 

prostředí a nastavením 200 otáček za minutu.  

 Příklad záznamu je uveden v tabulce 14 a veškeré naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v příloze č. 1 této práce.  



   

 - 35 -   

 

Tabulka 14 Příklad zaznamenaných výsledků 

Teplota [°C] 25 

Hmotnost vzorku [g] 150 

Druh benzínu  EuroOil 

Plocha [cm
2
] 836 

Vzdálenost od výparné plochy [m] 0,2 

Otáčky míchadla [min
-1

] 0 

    

Procento dolní meze výbušnosti [%] Čas dosažení [s] 

0 0 

20 40 

35 100 

50 170 

70 445 

80 485 

90 510 

100 555 

Hmotnost vzorku po zkoušce [g] 133 

Hmotnostní úbytek [g] 17 

 

 

 Z naměřených hodnot vyplývá, ţe teplota silně ovlivňuje rychlost vypařování a ţe 

s rostoucí teplotou prostředí se doba potřebná k vytvoření dolní meze výbušnosti velmi 

zkracuje (obrázek 15). V počátečních chvílích procesu vypařovaní jsou však rozdíly 

v odpařeném mnoţství menší a vyšší teplota začne mít vliv aţ o něco později. Na uvedeném 

obrázku je patrná odchylka při teplotě 40 °C. Ta je způsobena poruchou ohřevu horní 

polokoule autoklávu při měření za této teploty. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 20 40 60 80 100 120

Koncentrace par v % DMV

Č
a
s
 [

s
]

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

40 °C

 

Obrázek 15 Srovnání doby potřebné k vytvoření určité koncentrace v závislosti na teplotě, plocha 2, bez 

proudění 
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 Srovnáme-li při stejné teplotě čas, za který je dosaţeno určitého procenta dolní meze 

výbušnosti u jednotlivých výparných ploch, můţeme konstatovat, ţe při vypařování z větší 

plochy dojde k vytvoření daného procenta za kratší čas. Tato skutečnost plně odpovídá 

teoretickému předpokladu. Vliv velikosti výparné plochy je větší u vyšších teplot a při 

vytváření vyšších % dolní meze výbušnosti. Srovnání naměřených hodnot pro všechny teploty 

a obě plochy pro měřící bod 20 cm nad výparnou plochou je uveden v tabulce 15. Písmeno x 

v tabulce značí, ţe za daných podmínek nebylo takové koncentrace dosaţeno. 

Tabulka 15 Srovnání časů dosažení procent dolní meze výbušnosti bez vlivu větrání ve výšce 20 cm nad 

výparnou hladinou 

Teplota [°C] 20 25 30 35 40 

 Čas dosažení % DMV [s] 

Procento DMV [%] Plocha 1 Plocha 2 Plocha 1 Plocha 2 Plocha 1 Plocha 2 Plocha 1 Plocha 2 Plocha 1 Plocha 2 

20 150 105 100 40 90 40 80 45 100 40 

35 300 300 190 100 180 95 190 95 225 110 

50 530 465 350 170 345 135 385 125 335 160 

70 x 510 580 445 540 170 600 170 485 220 

80 x 600 x 485 x 205 x 180 560 250 

90 x x x 510 x 225 x 210 x 280 

100 x x x 555 x 245 x 225 x 300 

  

Během experimentů byl také ověřen vliv proudění na rychlost tvorby procenta dolní 

meze výbušnosti. Bylo potvrzen teoretický předpoklad, ţe proudění výrazně urychlí proces 

vypařování a tvorba dolní meze výbušnosti bude probíhat rychleji. Naměřené hodnoty uvádí 

tabulka 16. Hmotnostní úbytek se s rostoucí teplotou zvyšoval, ale došlo k jedné odchylce při 

30 °C.  

Tabulka 16 Srovnání času dosažení procent dolní meze výbušnosti při zapnutém větrání ve výšce 60 cm 

nad výparnou hladinou 

Teplota [°C] 20 25 30 35 40 

Procento dolní meze výbušnosti [%] Čas dosažení % DMV[s] 

20 65 50 45 38 45 

35 155 125 115 70 65 

50 220 150 135 85 82 

70 310 180 170 110 105 

80 420 220 205 125 115 

90 510 245 225 140 130 

100 600 275 245 150 140 

Hmotnostní úbytek [g] 16,2 17,7 19,7 18,3 20,1 

  

 K stanovení vertikálního šíření  dolní meze výbušnosti uvnitř autoklávu nebyly ideální 

podmínky. Problémem bylo do velké míry to, ţe při dosaţení dolní meze výbušnosti 
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v nejniţším měřícím místě docházelo k zahlcení senzoru explozimetru a bylo nutné jej 

vypnout a nechat znovu otestovat v čistém prostředí. Nemohlo se tedy přejít na měření z výše 

umístěného místa a pokud ano tak s velkým časovým zpoţděním. U některých měřeních se mi 

to však povedlo a proměřením koncentrací ve vyšších místech se vţdy potvrdil předpoklad, ţe 

koncentrace par benzínu s rostoucí výškou klesala, coţ je způsobeno těţkými parami benzínu, 

které se hromadí v niţších místech. K lepšímu pochopení šíření koncentrace par benzínu by 

bylo nejlepší mít čtyři (popřípadě i více) na sobě nezávislé přístroje, které by analyzovaly 

koncentrace v různých výškách. Pokud by přístroje umoţňovaly kontinuální zápis, bylo by 

moţné následně namodelovat vertikální pohyb koncentračních hladin v autoklávu. 

 V případě,ţe bychom v budoucnu prováděli podobné měření, bylo by vhodné zajistit 

pro měření stacionární pelistorové senzory, které by byly umístěny přímo v konkrétních 

výškách analyzovaného prostoru. Odbourala by se tím potřeba nasávání z prostoru autoklávu 

a tím i negativní vlivy, jako je vznik proudění a sniţování koncentrace par v prostoru. Tímto 

by došlo ke značnému zpřesnění měření. 

 

Během praktických měření byly prokázány tyto teoretické předpoklady: 

 s rostoucí teplotou prostředí roste rychlost tvorby dolní meze výbušnosti benzínových 

par 

 se zvětšujícím se  povrchem výparné plochy dochází k nárůstu tvorby benzínových par 

 proudění prostředí nad výparným povrchem velmi urychluje proces vypařování 

benzínu 

Data naměřená při experimentech však neumoţňují stanovení vertikálního šíření 

koncentračních hladin nad povrchem vypařujícího se benzínu. K určení vertikálního šíření by 

bylo potřeba provést další doplňující měření. 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit moţnost vzniku výbušné koncentrace par při 

převozu pohonných hmot v kabině vozidla. Abych mohl jednoznačně konstatovat, za jakých 

podmínek a za jak dlouhou dobu taková situace můţe v uzavřeném prostoru nastat, provedl 

jsem sérii experimentů ve vnitřním prostoru výbuchového autoklávu VA 250. 

Poněvadţ neexistuje pro tento druh experimentu normová metodika, stanovil jsem 

postup sám podle získaných teoretických poznatků. Na základě naměřených výsledků byly 

potvrzeny teoretické předpoklady k procesu vypařování benzínu. Potvrdilo se, ţe s rostoucí 

výparnou plochou, a stejně tak i teplotou, se proces tvorby benzínových par urychluje. Dále 

z naměřených hodnot jasně vyplynulo, ţe proces tvorby par se několikrát zrychluje při 

výskytu proudění pohyblivého prostředí nad výparným povrchem. 

Bohuţel z provedených experimentů nebylo moţné zjistit, jak dochází k šíření 

koncentračních hladin ve vertikálním směru. Tato informace má však zásadní vliv při 

posuzování moţných iniciačních zdrojů a bylo by vhodné se jí ještě zabývat. Aby bylo moţné 

tuto záleţitost zkoumat, je potřeba mít při měřeních k dispozici pro sběr dat o koncentracích 

více nezávislých senzorů, které jsem já bohuţel neměl.   

 Během prováděných měření jsem několikrát naměřil dolní mez výbušnosti par benzínu 

v uzavřeném prostoru a to v různých výškách nad hladinou benzínu. Mohu tedy konstatovat, 

ţe v reálných podmínkách prostoru kabiny vozidla můţe taktéţ dojít při neopatrné manipulaci 

či mimořádné události k vytvoření výbušné koncentrace. K vytvoření dolní meze výbušnosti 

však dojde nejspíše pouze v lokálních oblastech ve spodní části vozu. K vytvoření dolní meze 

výbušnosti v celém prostoru kabiny vozidla by bylo potřeba souhra více na sobě nezávislých 

okolností, které by tento stav mohly způsobit. Tuto moţnost však nelze zcela vyloučit, a proto 

je potřeba věnovat zvýšenou pozornost všem činnostech s pohonnými hmotami ve vozidle a 

v jakémkoliv jiném uzavřeném prostoru, aby bylo zabráněno tvorbě neţádoucích benzínových 

par a jejich hromadění v uzavřeném prostoru. 

 Při řešení problematiky vzniku tvorby výbušného prostředí v kabině osobního 

motorového vozidla doporučuji zaměřit se hlavně na parametry úniku benzínu- druh, 

mnoţství atd., podmínky, při kterých k úniku došlo, a hlavně prověřit moţnost vzniku 

proudění nad výparným povrchem, neboť ten silně ovlivňuje rychlost vypařování. 
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