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Anotace 

 

ADÁMKOVÁ, V. Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle 

chemického zákona. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, 2013.  

 

Diplomová práce se zabývá vlivem přesnosti stanovení bodu vzplanutí na správné 

zařazení hořlavé kapaliny do kategorie nebezpečnosti. V teoretické části jsou popsány 

legislativní požadavky na kritéria pro zařazení hořlavých kapalin do kategorií nebezpečnosti 

a problematika stanovování nejistot měření. V praktické části je provedeno experimentální 

stanovení bodu vzplanutí dekanu a dodekanu a výpočet nejistot měření.  Výstupem práce je 

zpracování metodiky pro postup klasifikace kapalin v mezních případech. 

 

Klíčoví slova: bod vzplanutí, hořlavá kapalina, kategorie nebezpečnosti, nejistota měření  

 

 

ADÁMKOVÁ, V. The influence of accuracy on the classification of the flash point of 

flammable liquids under the Act 350/2011 Coll. Thesis. Ostrava: VŠB-TU, 2013. 

 

Diploma thesis deals with the influence accuracy of flash point determination 

for correct classification of flammable liquids into hazard category. The theoretical part 

describes legislative requirements for the criteria in classification of flammable liquids into 

hazard categories as well as an issue of determining the uncertainty measurement. Not only 

the practical part deals with the determination of the flash point of decane and dodecane but 

also a calculation of the uncertainty measurement. The output of this work is to set up a 

methology for the fluid classification procedure in extreme cases. 

 

Key words: flash point, flammable liquids, classification hazardousness, measurement 

uncertainty 
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Úvod 

V dnešní době se s nebezpečnými látkami setkáváme stále ve větší míře a to 

především v oblasti chemického průmyslu. Při výrobě, skladování a přepravě nebezpečných 

látek je důležité především důsledné dodržování bezpečnostních kritérií, čímž se sníží riziko 

vzniku havárie. V případě úniku hořlavé kapaliny hrozí nebezpečí požáru a výbuchu. 

Pro prevenci havárií je proto nutná znalost vlastností a charakteristik látek. Chemický zákon 

zavádí klasifikaci nebezpečných látek podle fyzikálně chemických vlastností a technicko 

bezpečnostních parametrů látek. Jedním z parametrů pro klasifikaci je i bod vzplanutí.  

 

Bod vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tří kategorií nebezpečnosti. 

Hořlavé kapaliny mohou být klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé nebo 

hořlavé. Stanovení této hodnoty se provádí podle druhu kapaliny buď v uzavřeném, nebo 

otevřeném kelímku. Přesnost měření rozhoduje o správném zařazení nebezpečné látky 

do kategorie, ke které se vážou odpovídající bezpečnostní opatření. [1] 

 

Diplomová práce se zabývá určením a vlivem přesnosti bodu vzplanutí na zařazení 

nebezpečné látky do kategorie nebezpečnosti. V teoretické části je zpracován přehled změn 

legislativních požadavků na kritéria pro klasifikaci hořlavých kapalin a popsána problematika 

stanovování nejistot měření. V praktické části je provedeno experimentální stanovení bodu 

vzplanutí dekanu a dodekanu  a výpočet nejistot měření. Cílem diplomové práce je zpracování 

metodiky pro zatřízení hořlavých kapalin do příslušné kategorie s ohledem na zjištěnou 

nejistotu měření a požadavky legislativy. 
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1 Použité pojmy a definice 

1.1. Bod vzplanutí 

Nejnižší teplota zkušebního vzorku přepočtená na standardní atmosférický tlak 

101,3 kPa, při které aplikace zapalovacího zařízení za předepsaných podmínek zkoušky 

způsobí vzplanutí par zkušebního vzorku a plamen se rozšíří přes povrch kapaliny. [4] 

 

1.2. Očekávaný bod vzplanutí 

Kvalifikovaný odhad bodu vzplanutí, jehož hodnota je určená na základě dříve 

provedeného měření nebo na základě údajů publikovaných v ověřených literárních zdrojích. 

[4] 

 

1.3. Bezpečnostní list 

Dokument, který je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, údajů 

o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního 

prostředí. [7] 

 

1.4. Posuzování shody 

Posuzování shody je každá činnost, při níž se zjišťuje shoda s požadavky. Jde 

především o zjišťování shody výrobků s požadavky technických (právně závazných) předpisů 

a navazujících technických norem (právně nezávazných, ale nutných k prokázání shody).  

Proces posuzování shody má základní fáze: 

 specifikace výrobku a aktuálních požadavků  

 zjištění shody - zkoušky, posudky, měření, výpočty atd.  

 shromáždění průkazné dokumentace o dosažení shody  

 deklarace shody - prohlášení o shodě, označení CE atd.  

 udržování shody při změně výrobku a požadavků. [11] 
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1.5. Správnost 

Těsnost souhlasu mezi výsledkem měření a pravou hodnotou (konvenční pravou 

hodnotou) měřené veličiny. [2] 

1.6. Přesnost   

Těsnost souhlasu mezi nezávislými výsledky zkoušky získanými za předem 

specifikovaných podmínek. [2]  
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2. Legislativa 

2.1. Zákon č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o 

změně některých zákonů 

 

Zákon o chemických látkách a chemických směsích udává výrobci, dovozci nebo 

následnému uživateli, který uvádí na trh látku nebo směs, povinnost tuto látku, v závislosti na 

intenzitě jejích nebezpečných vlastností při klasifikaci, zařadit do jedné nebo více skupin 

nebezpečnosti. [12] 

 

Hořlavé kapaliny mohou být klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé 

nebo hořlavé. Za extrémně hořlavou se považuje kapalná látka nebo směs, která má extrémně 

nízký bod vzplanutí a nízký bod varu. Vysoce hořlavá je kapalná látka nebo směs, která má 

velmi nízký bod vzplanutí a hořlavá je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod vzplanutí. 

[12] 

 

Výrobce nebo dovozce hodnotí nebezpečné vlastnosti látky a zařadí látku do jedné 

nebo více skupin nebezpečnosti podle seznamu; pokud však látka spadá do jedné nebo více 

skupin nebezpečnosti, které nejsou pro tuto látku v seznamu uvedeny, klasifikace látky se 

provádí pro tyto skupiny nebezpečnosti podle obecných postupů pro hodnocení nebezpečných 

vlastností látek, nebo není-li uvedena v seznamu, potom podle obecných postupů pro 

hodnocení nebezpečných vlastností látek, na základě údajů o jejích nebezpečných 

vlastnostech získaných zkoušením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo 

jinými metodami. [12] 
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2.2. Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008  

 

Toto nařízení pojednává o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně 

a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Hořlavá 

kapalina je zde definována jako kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C. Podle kritérií 

uvedených v tab. 1 se zařadí do jedné ze tří kategorií. Pro účely tohoto nařízení lze plynové 

oleje, motorovou naftu a lehké topné oleje s bodem vzplanutí ≥ 55 °C a ≤ 75 °C považovat za 

látky kategorie 3. [5] 

Tab. 1 Kritéria pro hořlavé kapaliny [5] 

 

 

Pro klasifikaci hořlavých kapalin jsou potřebné údaje o bodu vzplanutí a počátečním 

bodu varu. Tyto údaje lze zjistit pomocí zkoušek, nalézt v literatuře či vypočítat. Nejsou-li 

údaje k dispozici, bod vzplanutí a počáteční bod varu se stanoví pomocí zkoušky. Pro 

stanovení bodu vzplanutí se použije metoda uzavřeného kalíšku. Možné zkušební metody pro 

stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin jsou uvedeny v tab. 2. [5] 

 
Tab. 2 Metody pro stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin [5] 
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Zkušební metody pro stanovení počátečního bodu varu hořlavých kapalin jsou 

uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3 Metody pro stanovení počátečního bodu varu hořlavých kapalin [5] 

 

 

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se 

použijí údaje na štítku podle tab. 4. [5] 

Tab. 4 Údaje na štítku pro hořlavé kapaliny [5] 
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2.3. ČSN EN ISO 2719 Stanovní bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle 

Penskyho-Martense 

 

Tato norma popisuje dvě metody A a B používající přístroj s uzavřeným kelímkem 

podle Penskyho – Martense ke stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin, kapalin se 

suspendovanými pevnými látkami, kapalin s tendencí vytvářet povrchový film za podmínek 

zkoušku a dalších kapalin. Je použitelná pro kapaliny s bodem vzplanutí nad 40 °C. [4] 

 

2.3.1. Podstata zkoušky 

Zkušební vzorek se nalije do zkušebního kelímku přístroje Pensky – Martense a 

zahřívá se tak, aby se jeho teplota za stálého míchání konstantně zvyšovala. Zapalovací 

zařízení se v pravidelných teplotních intervalech nasměruje otvorem víčka do zkušebního 

kelímku a současně se přerušuje míchání. Nejnižší teplota, při které aplikace zapalovacího 

zařízení způsobí vzplanutí par zkušebního vzorku a rozšíření plamene po povrchu kapaliny, se 

zaznamená jako bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí. Tato teplota je za použití 

rovnice přepočítána na standardní tlak. [4] 

 

2.3.2 Přístroj 

Zkušební přístroj s uzavřeným kelímkem podle Penskyho - Martense musí odpovídat 

požadavkům normy. Používá-li se automatické zařízení, je třeba se ujistit, že bylo 

verifikováno, získané výsledky spadají do shodnosti této mezinárodní normy a zkušební 

kelímek a sestava víčka odpovídají rozměrům a mechanickým požadavkům normy. Pro 

zkoušku se používá teploměr s nízkým, středním a vysokým jmenovitým rozsahem 

odpovídajícím normě. Počáteční výběr teploměru musí být založen na očekávaném bodu 

vzplanutí. Pro přepočet teploty na standardní atmosférický tlak se používá tlakoměr 

s přesností 0,1 kPa. Zahřívací lázeň nebo sušárna, pro zahřívání vzorku, musí být 

regulovatelná na ± 5 °C. Sušárna musí být ventilována a konstruována tak, aby nezpůsobila 

vznícení žádných hořlavých par, které mohou vznikat, když se vzorek zahřívá. Přístroj musí 

být umístěn na vodorovném a pevném povrchu v místě, kde není průvan. Nelze-li se průvanu 

vyhnout, je dobrou praxí obklopit přístroj krytem. [4] 
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2.3.3. Ověřování přístroje 

 U každého přístroje je třeba ověřovat, zda výsledky získávané měřením jsou přesné 

a správné. Ověřování se provádí vyhodnocením kapalin, u kterých známe bod vzplanutí. 

V tab. 5 jsou uvedeny přibližné hodnoty bodu vzplanutí uhlovodíků, které se pro toto 

ověřování používají. [4] 

 

Tab. 5 Přibližné hodnoty bodů vzplanutí uhlovodíků stanovené uzavřeným kelímkem [4] 

Uhlovodík Jmenovitý bod vzplanutí (°C) 

Dekan 53 

Undekan 68 

Dodekan 84 

Tetradekan 109 

Hexadekan 134 

 

2.3.4. Platnost výsledku 

Výsledek není platný, když teplota, při které je vzplanutí pozorováno, není minimálně 

o 18 °C vyšší než první aplikace zkušebního plamene. Správnost naměřené hodnoty musí být 

potvrzena opakovaným stanovením a naměřené hodnoty se nesmí lišit o více jak 2 °C. [4] 
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3. Nejistoty měření 

3.1. Přesnost a chyby měření a přístrojů 

V praxi nejsou žádná měření, žádná měřicí metoda ani žádný přístroj absolutně přesné. 

V každém reálném měřicím procesu se vyskytují negativní vlivy, které se projeví odchylkou 

mezi naměřenou a skutečnou hodnotou sledované veličiny. Lze tedy říci, že výsledek měření 

se pohybuje v určitém „tolerančním poli“ kolem skutečné hodnoty, ale téměř nikdy nenastává 

ztotožnění obou hodnot. Donedávna bylo zvykem při vyhodnocování souborů naměřených 

hodnot pracovat s chybami. Nyní je vyhodnocování prováděno prostřednictvím vyjádření 

nejistot měření. [9] 

 

Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. Podle jejich působení 

lze chyby rozdělit na systematické, náhodné a hrubé. Podle svého zdroje se rozdělují na chyby 

přístroje, metody, pozorování a vyhodnocení. [9] 

 

Jako absolutní chyba Δy se označuje rozdíl mezi hodnotou naměřenou ym a 

skutečnou xs (1). Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou (2), dostaneme poměrné 

vyjádření chyby, tj. relativní chybu δx. Platí tedy: [9] 

                                                                                

 

   
  

  
 

     

  
                                                                  

      

 

Systematické chyby mají při stálých podmínkách stejnou velikost i znaménka a svým 

působením ovlivňují výsledek měření. Ke stanovení jejich velikosti zpravidla stačí vztah (1).  

Můžeme říci, že pro uživatele je většinou snadné je určit a jejich vliv je možné zmenšit, např. 

pomocí korekcí, kompenzací apod. Takto se zpravidla podaří odstranit podstatnou část jejich 

negativního vlivu na měření, ale zůstane ještě zbytek, který lze označit jako nevyloučené 

(nevylučitelné) systematické chyby. [9] 

 

Náhodné chyby působí zcela náhodně, jsou těžko předvídatelné a nelze je vyloučit. 

Při opakování měření se mění jejich velikost i znaménko, jak odpovídá předpokládanému 

zákonu rozdělení. Pro určení jejich velikosti se vychází z opakovaných měření s použitím 
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statistických metod, odpovídajících patřičnému pravděpodobnostnímu modelu, 

reprezentovanému zákonem rozdělení příslušné náhodné chyby. V praxi jde většinou 

o rozdělení normální – Gaussovo, které se používá ve většině aplikací. Výsledek měření, 

stanovený ze souboru opakovaných měření realizovaných za stejných podmínek, je 

reprezentován aritmetickým průměrem (3) získaným při n opakováních z hodnot y1, y2,…yi, 

…yn, tj. [9] 

 ̅  
 

 
∑                                                                                

 

   

 

 

Náhodnou chybu v klasické teorii chyb nejčastěji zastupuje směrodatná odchylka 

výběrového souboru s (4), méně často směrodatná odchylka aritmetického průměru sy (5), 

získané ze vztahů: [9] 

  √
∑    

  
   

   
 √

∑       ̅̅ ̅  
   

   
                                                     

  ̅  
 

√ 
 √

∑       ̅̅ ̅  
   

      
                                                         

 

Hrubé chyby se vyznačují nepravidelným výskytem. Měření zatížené hrubou chybou 

znehodnotí celý experiment. Naměřené hodnoty, které mají nápadně malou nebo naopak 

velkou hodnotu v porovnání s ostatními hodnotami získanými v dané sérii měření, se vyloučí 

z dalšího zpracování. Omezit riziko jejich výskytu lze důsledným dodržováním příslušných 

měřicích postupů, podmínek měření a pozorností obsluhy. Příčinou bývá nepozornost nebo 

indispozice obsluhy měřicího zařízení, závady na měřicím zařízení, špatné nastavení nebo 

kalibrace měřicího zařízení, hrubé nedodržení předepsaného postupu, nevhodně zvolená 

metoda atd. [9,10] 

 

3.2. Problematika nejistot měření obecně 

V první řadě je důležité zdůraznit, že na nejistotě měření se podílí celá řada faktorů. 

Z tohoto důvodu je snaha o objektivní podchycení a správné vyhodnocení všech složek 

nejistoty měření a jejich podílu na celkové nejistotě měření omezena znalostí příslušného 

procesu měření. Pokud nám má výsledek měření poskytnout komplexní informace je nutné na 

něj nahlížet komplexně a uvědomit si, že je dán změřenou hodnotou a s ní spojenou 
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nejistotou. Lze předpokládat, že význam nejistot měření bude v budoucnu stoupat, především 

v oblasti posuzování shody s technickými specifikacemi. [2] 

 

Základními faktory při analýze nejistot měření jsou: 

 lidé provádějící a zabezpečující proces měření, 

 podmínky prostředí, ve kterém je měření realizováno, 

 výběr a znalost používaných měřicích metod a jejich validačních parametrů, 

 informace týkající se používaného měřicího vybavení a veškeré podstatné informace 

týkající se metrologických konfirmací měřicího vybavení (včetně nejistot kalibrací 

měřicího vybavení a informací o návaznosti měřidel a výsledků měření), informace 

o způsobech výběru vzorků, které jsou předmětem měření, 

 a v neposlední řadě informace o zacházení a manipulaci s měřicím vybavením. 

 

Nejistota měření je definována v souladu s GUM (Guide to the Expression of Uncertainty 

in Measurement – Pokyn pro vyjadřování nejistot měření) jako „Parametr přidružený k výsledku 

měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, jež by mohly být důvodně přisuzovány 

k měřené veličině.“ [2] 

 

3.3. Zdroje nejistot měření 

Jak již bylo zmíněno, nejistota měření je způsobena řadou vlivů, které se na ní 

podílejí. Tyto vlivy můžeme tedy označit jako jednotlivé složky udávající výslednou nejistotu 

daného měření. [2] 

 

Důležitým faktorem působícím na nejistoty měření je skutečnost, zda jde o měřicí 

metody přímé nebo nepřímé. Nejistoty dále ovlivňuje výběr měřicích přístrojů (analogové 

nebo číslicové), použití různých filtrů, vzorkovačů a dalších prostředků v celé trase přenosu 

a úpravy měřicího signálu. K nejistotám také velmi výrazně přispívají rušivé vlivy okolního 

prostředí.  

 

Nejčastější zdroje nejistot jsou: 

 nedokonalá či neúplná definice měřené veličiny nebo její realizace, 

 nevhodný výběr přístroje (rozlišovací schopnost aj.) 
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 nevhodný (nereprezentativní) výběr vzorků měření, 

 nevhodný postup při měření 

 zjednodušení (zaokrouhlení) konstant a převzatých hodnot, 

 linearizace, aproximace, interpolace anebo extrapolace při vyhodnocení, 

 neznámé nebo nekompenzované vlivy prostředí, 

 nedodržení shodných podmínek při opakovaných měřeních, 

 subjektivní vlivy obsluhy, 

 nepřesnost etalonů a referenčních materiálů 

 

Některé ze zdrojů se projevují výhradně, či převážně v nejistotách vyhodnocovaných 

nejistotou typu A, jiné při použití nejistoty typu B. Mnohé zdroje ale mohou být příčinou 

obou skupin nejistot. Zde se nachází největší nebezpečí v podobě opomenutí jedné ze složek, 

což může mít i velmi výrazný zkreslující účinek. [2] 

 

3.4. Vyhodnocování a stanovování nejistot měření 

Vyhodnocování nejistot měření je časově náročný proces vyžadující, aby jeho 

realizátor byl dobře obeznámen s příslušnými technikami analýzy zdrojů nejistot zvláště pak v 

oblasti používání statistických metod. To souvisí i s pečlivým výběrem relevantních 

informačních zdrojů, se sběrem dat a s jejich precizní základní vstupní analýzou. [2] 

 

Nejistoty měření se stanovují při vyhodnocování měření ve výzkumu a technické praxi 

a to při: 

 experimentálním ověřování fyzikálních zákonů a určování hodnot fyzikálních 

konstant, 

 definičních měřeních, reprodukci jednotek fyzikálních a technických veličin a 

vyhodnocování metrologických vlastností primárních etalonů, 

 kalibraci sekundárních etalonů a pracovních (provozních) měřidel, 

 typových zkouškách měřidel a vyhodnocování jejich technických a metrologických 

vlastností, 

 vyhodnocování přesných měření v oblasti zkušebnictví a kontroly jakosti výrobků, 

 úředních měřeních ve smyslu zákona o metrologii, 
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 ostatních přesných a závazných měřeních v technické praxi, např. přejímacích a 

garančních zkouškách, měření množství látek a energií v hospodářském styku, měření 

složení a vlastností materiálů apod. [2] 

 

3.5. Odhad a stanovení jednotlivých složek nejistot měření 

Klasický přístup k odhadu nejistoty měření (přístup GUM) vychází z následujících 

základních principů: 

 všechny složky nejistoty jsou vyjádřeny formou směrodatné odchylky, 

 zpravidla se předpokládá, že všechny odchylky (systematické chyby) jsou korigovány 

a případné nejistoty v souvislosti s těmito systematickými chybami jsou nejistotami 

těchto korekcí, 

 nulové korekce jsou možné pouze, pokud příslušné odchylky (systematické chyby) 

nemohou být korigovány, a pak musí být stanovena nejistota s nimi spojená, 

 všechny intervaly nejistot musí být symetrické. [2] 

 

Základem určování nejistot měření je statistický přístup. Předpokládá se určité 

rozdělení pravděpodobnosti, které popisuje, jak se může udávaná hodnota odchylovat 

od skutečné hodnoty, resp. pravděpodobnost, s jakou se v intervalu daném nejistotou může 

nacházet skutečná hodnota. Mírou nejistoty měření je směrodatná odchylka udávané veličiny. 

Takto vyjádřená nejistota se označuje jako standardní nejistota -u a představuje rozsah 

hodnot okolo naměřené hodnoty. [9] 

 

Standardní nejistoty se dělí na standardní nejistoty typu A a typu B. Udávají se buď 

samostatně bez znaménka, nebo za hodnotou výsledku se znaménkem ±. 

 

Standardní nejistoty typu A – uA jsou způsobovány jak náhodnými chybami, jejichž 

příčiny se považují všeobecně za neznámé, tak i odchylkami (systematické chyby). Vliv 

náhodných chyb nemůže být nikdy korigován. Stanovují se z opakovaných měření stejné 

hodnoty měřené veličiny za stejných podmínek. Tyto nejistoty se se stoupajícím počtem 

opakovaných měření zmenšují. Přitom se předpokládá existence náhodných chyb s normálním 

rozdělením. Vliv odchylek (systematických chyb) korigován být může, jedinou složkou nejistoty 

odvozenou od těchto odchylek (systematických chyb) je tedy nejistota spojená s výše zmíněnou 

korekcí. [2,9] 
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Standardní nejistoty typu A způsobené náhodnými chybami: 

Složky nejistot typu A rozdělujeme do tří základních kategorií, které souvisí s 

náhodnými chybami: 

 nejistoty, které se projevují náhodně v průběhu času a nejsou závislé na čase (sem 

spadají například chyby vznikající za podmínek opakovatelnosti a chyby vznikající 

za podmínek reprodukovatelnosti), 

 nejistoty způsobené specifickými podmínkami měření, 

 nejistoty způsobené náhodnou heterogenitou materiálu. 

 

Kalibrace měřidel a s nimi spojené nejistoty sem zpravidla nespadají. Ty jsou 

vyhodnocovány postupem B. U nekalibrovaných měřidel lze ale uvažovat o tom, že jejich 

příslušný vliv bude předmětem vyhodnocení odpovídající složky nejistoty typu A. [2] 

 

Standardní nejistoty typu A způsobené odchylkami (systematickými chybami): 

Zdrojem odchylek (systematických chyb) jsou většinou specifické konfigurace 

provedení konkrétního měření nebo realizace konkrétního procesu měření. Pro odhad složek 

nejistot typu A způsobených odchylkami existuje mnoho různých postupů a přístupů. Nejprve je 

nutno nashromáždit příslušné podkladové údaje, dále provést zkoušky týkající se chování dané 

odchylky, odhadnout v závislosti na hodnotě měřené veličiny hodnotu této odchylky a vyhodnotit 

nejistoty spojené s tímto odhadem, který bude potom použit jako korekce výsledku měření. 

Důležité je také stanovit, čím je tato odchylka způsobována a co její případnou velikost ovlivňuje. 

Existují ale i odchylky, které nelze korigovat. Potom je nutné nejistotu spojenou s takovou 

odchylkou vyhodnocovat jako směrodatnou odchylku průměrné hodnoty, nebo využít informaci 

o maximální velikosti této odchylky, a z předpokládaného rozdělení pravděpodobnosti stanovit 

standardní nejistotu spojenou s touto odchylkou. [2] 

 

Standardní nejistoty typu B – uB jsou způsobovány známými a odhadnutelnými 

příčinami. Jejich identifikaci a základní hodnocení provádí experimentátor. U složitých 

měřicích zařízeních a při zvýšeném požadavku na přesnost, se musí provést podrobný rozbor 

chyb, což vyžaduje značné zkušenosti. Tyto nejistoty vycházejí z různých zdrojů a výsledná 

nejistota typu B je dána jejich sumací - přitom nezávisí na počtu opakovaných měření. 

Standardní nejistoty typu B lze opět aplikovat jak na složky nejistoty měření, které jsou 
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náhodného charakteru, tak i na složky nejistoty měření vznikající na bázi odchylek 

(systematických chyb). [2,9] 

 

Nejobvyklejšími zdroji nejistot, které jsou vyhodnocovány jako nejistoty typu B (tedy 

jinými metodami, než je statistická analýza řady měření) jsou: 

 měřidla a etalony kalibrované v jiných laboratořích, 

 fyzikální konstanty používané při výpočtu výsledné uváděné hodnoty, 

 vlivy prostředí, které nemohou být statisticky vyšetřeny, 

 možné odlišnosti v uspořádání měřidel a realizaci měřicího procesu, 

 nedostatek rozlišovací schopnosti měřidla. [2] 

 

Informace o příslušných nejistotách můžeme bez problému získat z kalibračních 

certifikátů a publikovaných zpráv o nejistotách spojených s fyzikálními konstantami. Jako 

další zdroje informací můžeme použít: 

 dosavadní měření a výsledky získané z předchozích měření,  

 zkušenosti a znalosti o chování měřeného objektu, měřicích metodách, prostředků 

a podmínek měření,  

 specifikace od výrobců měřicích přístrojů, včetně podmínek používání. [2] 

 

Kombinovaná standardní nejistota – uC je sumací nejistot typu A a B. Hodnotí-li se 

výsledek měření touto nejistotou, není třeba rozlišovat nejistoty typu A a B. Kombinovaná 

standardní nejistota udává interval, ve kterém se s poměrně velkou pravděpodobností může 

vyskytovat skutečná hodnota měřené veličiny. Problémem bývá zanedbávání některých slo-

žek nejistot měření. V praxi se složky nejistot měření, které jsou menší než např. jedna pětina 

největší ze složek nejistoty měření, zanedbávají. Správně by nejdřív měly být vyšetřeny 

příslušné koeficienty citlivosti, protože právě ty způsobují, že se z malých složek stanou velké 

a naopak. [2,9] 

 

Rozšířená standardní nejistota – U se zavádí v případě, kdy je třeba zajistit ještě 

větší pravděpodobnost správného výsledku měření (kombinovaná standardní nejistota uC 

udává pouze 68% pravděpodobnost správného výsledku). Rozšířená nejistota vychází z 

kombinované nejistoty, kde pod pojmem rozšíření se rozumí násobení kombinované nejistoty 

koeficientem rozšíření tak, aby bylo dosaženo dohodnutého pravděpodobnostního pásma. 
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Při zjišťování jednotlivých standardních nejistot se postupuje podle toho, zda se jedná o přímé 

nebo nepřímé měření jedné nebo více veličin. Při výpočtech se hodnoty koeficientů a nejistot 

zaokrouhlují na tři platné číslice. Udávaná výsledná nejistota se zaokrouhluje na dvě platné 

číslice. [9] 

3.6. Výpočet jednotlivých složek při přímém měření 

Při přímém měření se získávají hodnoty měřené veličiny přímo, to znamená, že se 

neměří veličiny, které jsou funkčně vázané s měřenou veličinou, jak to je u nepřímého měření.  

Tyto vzorce byly převzaty z [9] 

3.6.1. Standardní nejistota uA 

Odhad údaje y měřené veličiny je dán výběrovým průměrem  ̅ z n-naměřených hodnot 

yi podle vztahu (6): 

 ̅  
 

 
∑                                                                          

 

   

 

 

Odhad rozptylu naměřených hodnot, označovaný jako výběrový rozptyl s
2
(yi) se určí 

ze vztahu (7): 

     
∑      ̅   

   

   
                                                             

 

Odmocninou výběrového rozptylu se získá výběrová směrodatná odchylka s (yi), která 

charakterizuje rozptyl naměřených hodnot kolem výběrového průměru ̅. Rozptyl výběrových 

průměrů s
2
 ( ̅) se určí ze vztahu (8): 

    ̅  
      

 
                                                                   

 

Směrodatná odchylka výběrových průměrů s ( ̅) je zvolena za standardní nejistotu 

typu A (9), tedy: 

      ̅  √
∑      ̅   

   

       
                                                  

 

Pokud je počet opakovaných měření menší než deset a není možné učinit 

kvalifikovaný odhad na základě zkušenosti, určí se korigovaná nejistota uAk ze vztahu (10): 
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         ̅                                                                   

kde k je koeficient závislý na počtu opakovaných měřeních, jak je uvedeno v tab.6. 

 

Tab. 6 Hodnoty korekčních koeficientů pro různé počty opakovaných měření [9] 

 
n 9 8 7 6 5 4 3 2 

k 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,3 7,0 

 

3.6.2. Standardní nejistota uB 

Pro výpočet nejistoty typu B se používají různé vzorce v závislosti na druhu zdroje 

nejistot: 

1. Odhad velikosti nejistoty můžeme založit na racionální úvaze vlastností měřících 

přístrojů, zkušenosti z předchozích experimentů, informací z kalibračních certifikátů, 

katalogových listů, manuálů apod. V tomto případě odhadujeme většinou přímo 

velikost nejistoty typu B jednotlivých částí měřícího řetězce a na základě zákona 

o šíření nejistot určujeme celkovou nejistotu typu B. 

2. Při výpočtu nejistoty typu B z certifikátů, kalibračních listů, technických norem, 

dokumentace přístroje od výrobců nebo jiných pramenů, které uvádějí rozšířenou nejistotu 

a koeficient rozšíření se vyhodnotí standardní nejistota  𝐵z daného zdroje ze vztahu (11):  

   
 

 
                                                                             

kde U je rozšířená nejistota a k je koeficient rozšíření. Oba tyto parametry lze vyhledat 

z příslušných zdrojů, které rozšířenou nejistotu stanovily. 

3. V některých případech je znám interval, ve kterém se “musí” nacházet skutečná 

hodnota měřené veličiny “téměř jistě”. Pak je možné vypočítat nejistotu typu B (12) 

z velikosti tohoto intervalu a z předpokládaného typu rozložení pravděpodobnosti 

měřené veličiny (normální, rovnoměrné, trojúhelníkové atd.). Je to případ např. 

měřicích přístrojů, u kterých je známo rozlišení . [9] 

   
 

 
                                                                         

kde k je koeficient pro předpokládané rozdělení pravděpodobnosti měřené veličiny. 

Výběr koeficientů pro některá rozdělení pravděpodobnosti je v tab. 7. 
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Tab. 7 Výběr koeficientů pro některá rozdělení pravděpodobnosti [13] 

Rozložení 

pravděpodobnosti 

Rovnoměrné 

(pravděpodobnost 

57.74 %) 

Normální (Gaussovo) 

pro 2 

(95,45 %) 

U-rozložení trojúhelníkové 

dělitel k 3  2 2  6  

 

 

3.6.3. Kombinovaná standardní nejistota uC 

Tato nejistota se určí ze vztahu (13): 

   √   
    

                                                                  

 

3.6.4. Rozšířená standardní nejistota U  

Základní vztah pro rozšířenou nejistotu (14) je: 

                                                                               

 

Hodnoty koeficientu rozšíření pro příslušnou pravděpodobnost jsou uvedeny v tab. 8.  

Tab. 8 Hodnoty koeficientu rozšíření pro příslušnou pravděpodobnost [9] 

P (%) 68 95 99 

k 1 2 3 

 

3.6.5. Udávání nejistot 

Údaje o nejistotách musí obsahovat formulace a zápis výsledných hodnot, způsob 

výpočtu a nutné informace o pramenech. Výpočet nejistot je neoddělitelnou částí zpracování 

výsledků měření. Při udávání rozšířené nejistoty musí být uveden použitý koeficient rozšíření 

(k), popř. odpovídající konfidenční pravděpodobnost. Lze udávat jak absolutní, tak i relativní 

nejistoty, popř. oboje. Hodnoty nejistot se zásadně zaokrouhlují na dvě platná místa a to 

přednostně nahoru. Je třeba také uvádět odkazy na použité normativní dokumenty. Některé 

tyto dokumenty přímo předepisují náležitosti a formulace při udávání výsledků měření včetně 

nejistot. 
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4. Experimentální stanovení bodu vzplanutí 

4.1. Zvolené látky 

Pro experimentální stanovení bodu vzplanutí a určení nejistoty měření byly z důvodu 

rozptylu naměřených hodnot vybrány dvě látky s rozdílnými teplotami vzplanutí. S rostoucí 

očekávanou teplotou vzplanutí se zvyšuje i nepřesnost při jejím stanovení.  

4.1.1. Dekan 

Dekan je alkan s deseti atomy uhlíku v molekule. Je to bezbarvá kapalina určená podle 

bezpečnostního listu jako laboratorní chemikálie pro výrobu látek. Je jednou ze složek ropy 

a stejně jako ostatní alkany není rozpustná v polárních rozpouštědlech. Základní fyzikální a 

chemické vlastnosti dekanu jsou uvedeny v tab. 9. Na obr.1 (viz níže) je zobrazen 3D model 

dekanu. 

 

Tab. 9 Fyzikální a chemické vlastnosti dekanu [14] 

Sumární vzorec: C10H22 Bod tání: -30 °C 

Číslo CAS: 124-18-5 Bod varu: 174 °C 

Molární hmotnost: 142,28 g/mol Bod vzplanutí: 46 °C – uzavřený kelímek 

Hustota: 0,73 g/cm
3
 při 25 °C Teplota vznícení: 210 °C 

 

 

Obr. 1 3D model dekanu [16] 

 

Klasifikace dekanu podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

 Hořlavé kapaliny (Kategorie 3) 

 Nebezpečnost při vdechnutí (Kategorie 1) 

 Piktogramy označující nebezpečí: 

 

 Rizikové věty: 

H226 - Hořlavá kapalina a páry 

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 
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4.1.2. Dodekan 

Dodekan je čirý kapalný uhlovodík, který se vyskytuje především v ropě. Šetrnou 

oxidací dodekanu vzniká dodekanol, a následně kyselina dodekanová (kyselina laurová), která 

se používá pro výrobu saponátů. Základní fyzikální a chemické vlastnosti dekanu jsou 

uvedeny v tab. 10. Na obr. 2 je znázorněný 3D model dodekanu. 

 

Tab. 10 Fyzikální a chemické vlastnosti dodekanu [15] 

Sumární vzorec: C12H26 Bod tání: -9,6 °C 

Číslo CAS: 112-40-3 Bod varu: 215-217 °C 

Molární hmotnost: 170,33 g/mol Bod vzplanutí: 71 °C – uzavřený kelímek 

Hustota: 0,75 g/cm
3
 při 25 °C Teplota vznícení: 205 °C 

 

 

Obr. 2 3D model dodekanu [17] 

 

Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

 Nebezpečnost při vdechnutí (Kategorie 1) 

 Piktogram označující nebezpečí: 

 

 

 Riziková věta: 

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 
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4.2. Zvolené metoda 

Stanovení bodu vzplanutí vybraných látek bylo provedeno metodou uzavřeného 

kelímku podle Penskyho – Martense dle normy ČSN EN ISO 2719. Pro měření byla použita 

starší verze přístroje podle Penskyho- Martense a modernější poloautomatický přístroj    

PMP-4. 

4.2.1 Popis přístroje PMP-4 

Přístroj PMP-4, který je vidět na obr. 3, je určen pro stanovení bodu vzplanutí 

hořlavých kapalin v uzavřeném kelímku v rozsahu 40 °C až 350 °C. Funkci přístroje zajišťuje 

snímač barometrického tlaku a snímač teploty, který určuje, kdy dojde ke zkušebnímu 

zapálení směsi. Dále je přístroj vybaven programem pro automatický přepočet zjištěné 

hodnoty na standardní atmosférický tlak a zaokrouhlení výsledků dle požadavků normy. Po 

celou dobu měření dochází k automatickému promíchávání zkoušené látky.  

 

Obr. 3 Přístroj PMP-4 

 

1 - Snímač teploty, 2 - Víčko zkušebního kelímku s otvorem pro snímač teploty a míchadlem,             

3 -Displej zobrazující současnou teplotu zkoušené látky, 4 - Hlava přístroje, 5 - Otvor pro zkušební 

kelímek, 6 - Ovládací panel 
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Obr. 4 Víko s míchadlem 

 

1 - Otevírací mechanismus, 2 - Otvor ve víčku pro sklopení plamene a pozorování zkoušené látky,      

3 - Výřezy pro správné zasazení kelímku, 4 - Hřídel míchadla spojená s motorem, 5 - Zkušební 

a pomocný plamen, 6 - Držadlo zkušebního kelímku 

 

4.2.2. Postup zkoušky 

1. Po vstupu do laboratoře byl zaznamenán atmosférický tlak a teplota v místnosti. 

2. Do přístroje byl vložen zkušební kelímek naplněný po rysku zkoušenou látkou 

(dekan, dodekan). 

3. Na kelímek bylo nasazeno víčko s míchadlem (viz obr. 4) a do otvoru bylo vloženo 

teplotní čidlo (Pt-100). 

4. Otočná hlava přístroje byla umístěna do měřící polohy tak, že silikonová trubička 

dosedla na hřídel míchadla a tím spojila míchadlo s motorem. Dále bylo 

zkontrolováno, zda ramínko otevíracího mechanismu správně zapadlo do clony 

na víčku, kterou v průběhu zkoušky otevírá. 

5. Po sestavení byl přístroj zapojen do elektrického proudu a zapnut hlavním vypínačem, 

který se nachází na zadní straně. Po zapnutí přístroj provádí autotest, který je ukončen 

zvukovým signálem a hlášením STANDBY  na displeji. 

6. Hodnota očekávaného bodu vzplanutí byla nastavena pro každou látku nastavena dle 

bezpečnostního listu. 
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7. Po otevření plynového ventilu byl cca po 20 s zapálen zkušební i pomocný plamen, 

který byl pomocí regulátoru seřízen na průměr 4 mm. 

8. Zkouška byla zahájena stiskem zeleného tlačítka RUN. Po startu bylo automaticky 

spuštěno míchání a zahřívání zkoušené látky a provedl se zkušební test zapálení 

vzorku. Na displeji lze nyní pozorovat nápis RUNNING a zvyšující se teplotu. 

9. Po dosažení teploty cca 20 °C pod zadanou hodnotou očekávaného bodu vzplanutí 

zazněl zvukový signál, byl proveden první zážehový test a hodnota teploty byla 

zaznamenána. 

10. Další zážehové testy byly prováděny v pravidelných intervalech podle nárůstu teploty 

a vizuálně bylo vyhodnocováno, zda došlo ke vzplanutí. Hodnocení se provádí 

sledováním prostoru nad kapalinou okénky ve víčku, které se během testu otevírají. 

11. Test byl ukončen stiskem tlačítka STOP v okamžiku, kdy bylo zaznamenáno 

vzplanutí zkoušené látky, které se projevilo zábleskem v kelímku a slabým dutým 

zvukem. 

12. Po zaznění zvukového signálu se na displeji zobrazila hodnota bodu vzplanutí, 

zkorigovaná na standardní atmosférický tlak a zaokrouhlená dle požadavků normy, 

a potvrzení správného průběhu testu „FPok“ nebo chybové hlášení (viz tab. 11). 

13. Pomocí šipek byly na displeji zobrazeny hodnoty naměřeného bodu vzplanutí 

a hodnota korigovaného bodu vzplanutí, které byly zaznamenány. 

14. Po ukončení testu byl zastaven plynový hořák a vyjmut zkušební kelímek. Použitý 

vzorek byl po vychladnutí vylit do určené nádoby v digestoři. 

15. Mezi jednotlivými měřeními se přístroj nechal vychladnout minimálně 10 minut, což 

bylo urychleno pomocí stlačeného vzduchu. 
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Tab. 11 Chybová hlášení [18] 

Test wasstopped – gradient to low Test byl ukončen automaticky, z důvodu nízkého gradientu 

ohřevu nebo špatného kontaktu snímače teploty. 

FPinval Neplatný test, bod vzplanutí byl detekován při prvním 

zážehovém testu. Proveďte novou zkoušku a zadejte vyšší 

hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí. 

FPlow Neplatný test. Proveďte novou zkoušku a zadejte nižší 

hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí. 

FPhigh Neplatný test. Proveďte novou zkoušku a zadejte vyšší 

hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí. 

Overflow no flashpoint Neplatný test. Proveďte novou zkoušku a zadejte vyšší 

hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí. Test byl ukončen 

přístrojem. 

 

4.2.3. Popis starší verze přístroje pro metodu podle Pensky-Martense 

Toto zkušební zařízení se používá pro stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin 

s bodem vzplanutí nad 40 °C. Starší verze přístroje podle Pensky-Martense se skládá z těla 

přístroje, ve kterém se nachází vyhřívací komora, regulátoru rychlosti nárůstu teploty, 

zkušebního kelímku a víka s míchadlem, na kterém jsou umístěny hořáky (viz obr. 5)  

 

Obr. 5 Víko přístroje, na kterém jsou umístěny hořáky 

 

1- Ovládání míchadla, 2 - Zkušební a pomocný plamen, 3 - Otvor pro pozorování prostoru nad 

zkoušenou kapalinou, 4 - Kotouček ovládající otevírání clony a sklápění plamene, 5 - Úchyty 

na kelímku pro manipulaci s kleštěmi 
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Pro kontrolu rychlosti nárůstu teploty zkoušené kapaliny se použijí stopky. Ke zkoušce 

jsou dále potřeba kleště určené pro manipulaci se zkušebním kelímkem a teploměr, ze kterého 

se odečítá teplota zkoušené kapaliny. V pravidelných teplotních intervalech se pootočením 

kotoučku otevře clona a zároveň sklopí zkušební plamen směrem do kelímku. Zkušební 

vzorek se po celou dobu zkoušky míchá ručním míchadlem. Pravý bod vzplanutí se nesmí 

zaměnit s namodralým světelným jevem (haló – zvětšení velikosti zapalovacího plamene) 

občas obklopující zapalovací plamen při aplikacích předcházejících skutečnému bodu 

vzplanutí. 

 

 

Obr. 6 Tělo přístroje 

 

1 - Ovládání míchadla, 2 - Přívod plynu, 3 - Teploměr, 4 - Zkušební kelímek s víkem, 5 - Tělo 

přístroje s vyhřívací komorou 
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Obr. 7 Regulátor teploty ohřívadla 

 

4.2.4. Postup zkoušky 

1. Pro přepočet naměřených hodnot na standardní tlak bylo nezbytné barometrem 

změřit a zaznamenat atmosférický tlak v laboratoři. 

2. Do vyhřívací komory byl vložen zkušební kelímek naplněný po rysku zkoušenou 

kapalinou. 

3. Na kelímek bylo nasazeno víko se zapalovacím hořákem tak, aby uzavírací zařízení 

vhodným způsobem zapadlo do výřezů. Do víka byl vložen teploměr. 

4. Byl zapálen zkušební i pomocný plamen, které se seřídily na průměr 3 až 4 mm.  

5. Byl zapnut elektrický ohřívač a na regulátoru (viz obr. 7) se nastavil stupeň ohřívání, 

tak aby se teplota zkušebního vzorku zvyšovala rychlostí 5 °C/min až 6 °C/min. Tato 

rychlost byla udržována po celou dobu zkoušky. 

6. Když byla teplota zkušebního vzorku (23 ± 5) °C pod očekávaným bodem vzplanutí, 

byla provedena první aplikace zapalovacího zařízení. 

7. Další aplikace byly prováděny v pravidelných teplotních intervalech (po 1 °C). 

8. Jako zjištěný bod vzplanutí byla zaznamenána teplota zkušebního vzorku odečtená 

na teploměru v době, kdy aplikace zapalovacího plamene způsobila zřetelné 

vzplanutí uvnitř zkušebního kelímku.  
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5. Naměřená data 

Pro určení nejistot měření bylo provedeno 24 experimentálních stanovení bodu 

vzplanutí. Pro porovnání dat bylo měření provedeno se dvěma látkami s odlišným bodem 

vzplanutí na dvou zkušebních přístrojích. První sada měření byla provedena s látkou dekan na 

přístroji PMP-4. Druhá a třetí sada byla naměřena pro látku dodekan nejdříve na přístroji 

PMP-4 a následně na klasické peci. Každá sada se skládá z 8 měření. Při měřeních 

na poloautomatickém přístroji PMP-4 byly výsledky automaticky přepočteny na standardní 

atmosférický tlak a následně zaokrouhleny. U poslední sady měření byly tyto hodnoty 

dopočítány podle vzorce. 

 

5.1. Naměřené hodnoty dekanu na přístroji PMP-4 

Atmosférický tlak v laboratoři: 97,3 kPa 

Teplota v laboratoři: 23,3 °C 

Vlhkost v laboratoři: 28,8 % 

Očekávaný bod vzplanutí podle bezpečnostního listu: 46 °C 

 

Tab. 12 Naměřené hodnoty dekanu na přístroji PMP-4 

Číslo 

měření 

Teplota prvního 

zážehového testu 

(°C) 

Nekorigovaná 

teplota (°C) 

Korigovaná 

teplota(°C) 

Korigovaná 

zaokrouhlená 

teplota(°C) 

1 31,0 51,0 52,4 52,5 

2 31,0 51,0 52,3 52,5 

3 29,0 50,2 51,5 51,5 

4 29,0 51,0 52,4 52,5 

5 32,2 51,0 52,3 52,5 

6 35,9 51,0 52,3 52,5 

7 31,0 51,0 52,3 52,5 

8 29,0 51,0 52,4 52,5 

 

V tab. 12 jsou zobrazeny naměřené hodnoty dekanu na přístroji PMP-4. Přístroj 

automaticky určuje dobu provedení prvního zážehového testu, tj. po dosažení teploty cca 

20 °C pod očekávaným bodem vzplanutí. Při měření č. 6 se však první zážehový test provedl 

až při teplotě 35,9 °C, což je 15,1 °C pod určeným bodem vzplanutí. Podle normy 
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ČSN EN ISO 2719 výsledek není platný, pokud teplota, při které je vzplanutí pozorováno, 

není minimálně o 18 °C vyšší než první aplikace zkušebního plamene. 

5.2. Naměřené hodnoty dodekanu na přístroji PMP-4  

Atmosférický tlak v laboratoři: 96,2 kPa 

Teplota v laboratoři: 23 °C 

Vlhkost v laboratoři: 27,9 % 

Očekávaný bod vzplanutí podle bezpečnostního listu: 71 °C 

 

Tab. 13 Naměřené hodnoty dodekanu na přístroji PMP-4 

Číslo 

měření 

Teplota prvního 

zážehového testu 

(°C) 

Nekorigovaná 

teplota (°C) 

Korigovaná teplota 

(°C) 

Korigovaná 

zaokrouhlená 

teplota (°C) 

9 49,0 82,1 83,8 84,0 

10 60,0 82,1 83,8 84,0 

11 60,0 82,1 83,7 83,5 

12 60,0 81,1 82,7 82,5 

13 60,0 82,1 83,7 83,5 

14 60,0 81,1 82,7 82,5 

15 60,0 82,1 83,7 83,5 

16 60,0 82,1 83,7 83,5 

 

V tab. 13 jsou zobrazeny naměřené hodnoty dodekanu na přístroji PMP-4. Bod 

vzplanutí dodekanu je výrazně vyšší než bod vzplanutí dekanu, tudíž lze předpokládat větší 

odchylky jednotlivých měření i vyšší odchylku vůči bezpečnostnímu listu. Tyto předpoklady 

byly měřením potvrzeny.  

Očekávaný bod vzplanutí byl dle bezpečnostního listu nastaven na 71 °C. První 

zážehový test měření č. 9 byl proveden při teplotě 49 °C. Po ukončení měření se na displeji 

přístroje ukázalo chybové hlášení FPhigh (Neplatný test. Proveďte novou zkoušku a zadejte 

vyšší hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí.). Pro další měření byl očekávaný bod 

vzplanutí přenastaven na 82 °C.   
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5.3. Naměřené hodnoty dodekanu na starší verzi přístroje podle Pensky-

Martense 

Při provedení zkoušky na starší verzi přístroje musí být zaznamenaný bod vzplanutí 

(viz tab. 14) při atmosférickém tlaku přepočítán za použití rovnice na standardní tlak.  

 

Atmosférický tlak v laboratoři: 97,5 kPa 

Teplota v laboratoři: 24 °C 

Vlhkost v laboratoři: 26,6 % 

Očekávaný bod vzplanutí podle bezpečnostního listu: 71 °C 

 

Korekce zjištěného bodu vzplanutí na standardní atmosférický tlak:  

Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa Tc se vypočítá za 

použití následující rovnice (15): 

Tc = T0 + 0,25 · (101,3 – p)        (15) 

kde 

Tc – je bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa, 

T0 – je bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí v °C, 
p – je atmosférický tlak okolí v kPa. 

 

Rovnice přesně platí pouze pro atmosférický tlak v rozsahu od 98,0 kPa do 104,7 kPa.  

Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak se uvádí zaokrouhlený na nejbližší  

0,5 °C. [4] 

 

Tab. 14 Naměřené hodnoty dodekanu na starší verzi přístroje podle Pensky-Martense 

Číslo 

měření 

Teplota prvního 

zážehového testu 

(°C) 

Nekorigovaná 

teplota (°C) 

Korigovaná teplota 

(°C) 

Korigovaná 

zaokrouhlená 

teplota (°C) 

17 60,0 84,0 84,95 85,0 

18 60,0 86,0 86,95 87,0 

19 60,0 87,0 87,95 88,0 

20 60,0 88,0 88,95 89,0 

21 60,0 88,0 88,95 89,0 

22 60,0 87,0 87,95 88,0 

23 60,0 86,0 86,95 87,0 

24 60,0 88,0 88,95 89,0 
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Teplota prvního zážehového testu byla dle výsledků předchozího měření stanovena na 

60 °C. Ve 3. sloupci jsou uvedeny naměřené hodnoty, které jsou potom ve 4. sloupci 

přepočítány na standardní atmosférický tlak podle rovnice (15) a v posledním sloupci 

zaokrouhleny dle požadavků normy. Podle normy je rovnice přesně platná pro atmosférický 

tlak v rozmezí od 98,0 kPa do 104,7 kPa. Tato podmínka však nebyla splněna, což může mít 

za následek nepřesnosti v jednotlivých výsledcích.  
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6. Zpracování výsledků měření 

Pro výpočet nejistoty měření byly použity korigované hodnoty teploty vzplanutí, tj. 

hodnoty převedené na standardní atmosférický tlak. 

6.1. Výpočet nejistoty měření pro hodnoty dekanu na přístroji PMP-4 

 Nejprve byl vypočítán výběrový průměr  ̅ z naměřených hodnot ti. Dále se určil rozdíl 

naměřených hodnot od výběrového průměru. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny v tab. 15.  

Následně byla vypočítána standardní nejistota uA a uB, ze kterých se vypočítala kombinovaná 

standardní nejistota uC a rozšířená standardní nejistota U. Jednotlivé výpočty byly provedeny 

v programu Microsoft Excel, kde pro zvýšení přesnosti výpočtu nebyly hodnoty zaokrouhlovány. 

Kvůli přehlednosti však v této práci uvádím zaokrouhlené hodnoty.   

 

Tab. 15 Výpočet výběrového průměru  ̅ pro hodnoty dekanu na přístroji PMP-4 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
(°C) 

1 52,4 0,1625 0,0264 

2 52,3 0,0625 0,0039 

3 51,5 -0,7375 0,5439 

4 52,4 0,1625 0,0264 

5 52,3 0,0625 0,0039 

6 52,3 0,0625 0,0039 

7 52,3 0,0625 0,0039 

8 52,4 0,1625 0,0264 

∑ 417,9 0,0000 0,6387 

 

Výběrový průměr  ̅ z naměřených hodnot ti se určí ze vztahu: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 
 

 
∑   

 

 

 

 

                  

 

Rozdíl naměřených hodnot od výběrového průměru (viz tab. 15): 

   
       ̅ 2

 

 

Standardní nejistota uA: 

      ̅  √
∑      ̅   

   

       
 √
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Protože bylo naměřeno pouze osm hodnot, je třeba korigovat nejistotu koeficientem 

z tab. 6, který je roven k = 1,2: 

                              

 

 

Standardní nejistota uB 

Standardní nejistota uB byla určena ze dvou zdrojů, a to z návodu k obsluze a 

z rozlišitelnosti. Návod k obsluze byl zvolen, protože přístroj není kalibrovaný a není k němu 

tedy ani kalibrační list.  

Nejistota z návodu k obsluze: 

V návodu k obsluze výrobce udává přesnost přístroje (±             𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑎), což 

odpovídá přesnosti ±   5612   , při dosazení střední hodnoty naměřené teploty.  

    
 

 
 

      

√ 
           

 
Nejistota z rozlišitelnosti:  

 

Digitální teploměr má rozlišení 0,1 °C, z toho vyplývá, že      .  

    
 

 
 

   

 √ 
           

 

 

Celková standardní nejistota uB: 

   √   
     

  √                          

 

Kombinovaná standardní nejistota:  

   √   
    

   √                           

 

Rozšířená standardní nejistota U:  
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Výsledek měření: 

Bod vzplanutí dekanu je        ±        

6.2. Výpočet nejistoty měření pro hodnoty dodekanu na přístroji PMP-4 

 Postup výpočtu jednotlivých nejistot měření je stejný jako v kapitole 6.1.  

 

Tab. 16 Výpočet výběrového průměru  ̅ pro hodnoty dodekanu na přístroji PMP-4 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
(°C) 

9 83,8 0,325 0,1056 

10 83,8 0,325 0,1056 

11 83,7 0,225 0,0506 

12 82,7 -0,775 0,6006 

13 83,7 0,225 0,0506 

14 82,7 -0,775 0,6006 

15 83,7 0,225 0,0506 

16 83,7 0,225 0,0506 

∑ 667,8 0,000 1,615 

 

Výběrový průměr  ̅ z naměřených hodnot ti se určí ze vztahu: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 
 

 
∑   

 

 

 

 

                

 

Rozdíl naměřených hodnot od výběrového průměru (viz tab. 16): 

   
       ̅ 2

 

Standardní nejistota uA: 

      ̅  √
∑      ̅   

   

       
 √

     

       
           

 

Protože bylo naměřeno pouze osm hodnot, je třeba korigovat nejistotu koeficientem z 

tab. 6, který je roven k = 1,2: 
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Standardní nejistota uB 

Nejistota z návodu k obsluze: 

V návodu k obsluze výrobce udává přesnost přístroje (±             𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑎), což 

odpovídá přesnosti ±          , při dosazení střední hodnoty naměřené teploty.  

    
 

 
 

      

√ 
           

 

Nejistota z rozlišitelnosti: 

  

Digitální teploměr má rozlišení 0,1 °C, z toho vyplývá, že      .  

    
 

 
 

   

 √ 
           

 

Celková standardní nejistota uB: 

   √   
     

  √                          

 

Kombinovaná standardní nejistota:  

   √   
    

   √                          

 

Rozšířená standardní nejistota U:  

                         

 

Výsledek měření: 

Bod vzplanutí dodekanu je        ±        
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6.3. Výpočet nejistoty měření pro hodnoty dodekanu na starší verzi 

přístroje 

Postup výpočtu jednotlivých nejistot měření je stejný jako v předešlých kapitolách. 

Liší se pouze ve výpočtu standardní nejistoty uB. Protože teploměr použitý při tomto měření 

byl kalibrovaný, byl jako jeden ze zdrojů pro výpočet použit kalibrační list.   

 

Tab. 17 Výpočet výběrového průměru  ̅ pro hodnoty dodekanu na starší verzi přístroje 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
(°C) 

17 84,95 -2,75 7,5625 

18 86,95 -0,75 0,5625 

19 87,95 0,25 0,0625 

20 88,95 1,25 1,5625 

21 88,95 1,25 1,5625 

22 87,95 0,25 0,0625 

23 86,95 -0,75 0,5625 

24 88,95 1,25 1,5625 

∑ 701,6 0,00 13,5 

 

Výběrový průměr  ̅ z naměřených hodnot ti se určí ze vztahu: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 
 

 
∑   

 

 

 

 

              

Rozdíl naměřených hodnot od výběrového průměru (viz tab. 17): 

   
       ̅ 2

 

Standardní nejistota uA: 

      ̅  √
∑      ̅   

   

       
 √

    

       
           

 

Protože bylo naměřeno pouze osm hodnot, je třeba korigovat nejistotu koeficientem z 

tab. 6, který je roven k = 1,2: 
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Standardní nejistota uB   

 

Nejistota z kalibračního listu rtuťového teploměru: 

V kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota          a koeficient rozšíření 

 =2.  

    
 

 
 

   

 
         

Nejistota z rozlišitelnosti: 

Rtuťový teploměr má rozlišení 0,5 °C, z toho vyplývá, že  =0,5.  

    
 

 
 

   

 √ 
           

 

Celková standardní nejistota typu B: 

   √   
     

  √                        

 

 

Kombinovaná standardní nejistota uC: 

   √   
    

   √                         

 

Rozšířená standardní nejistota U:  

                         

 

Výsledek měření: 

Bod vzplanutí dodekanu je        ±        
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7. Diskuse 

Základním parametrem přesnosti a správnosti výsledku měření je nejistota měření. 

Nejistota měření je stanovena na základě kvantifikace příspěvku všech chyb měření 

(náhodných i systematických), které mohou výsledek měření významně zatížit, a v podstatě 

vymezuje interval, o němž se předpokládá, že do něj výsledek měření padne. Pro výpočet 

nejistot měření byly použity hodnoty korigované na standardní atmosférický tlak. Tyto 

hodnoty byly zvoleny z toho důvodu, že jednotlivé sady měření byly provedeny v různé dny, 

hodnota atmosférického tlaku v laboratoři se lišila, a nešlo by je efektivně porovnat.  

 

Pro jednotlivé sady měření byl vypočítán výběrový průměr a z něj dále standardní 

nejistoty typu A a B, ze kterých se následně stanovila kombinovaná a rozšířená nejistota. 

V každé sérii bylo naměřeno jen osm hodnot, proto bylo nutné standardní nejistotu typu A 

korigovat korekčním koeficientem k. Pro výpočet nejistoty typu B byly zvoleny dva zdroje. U 

prvních dvou sad měření, jež byly provedeny na přístroji PMP-4, který není kalibrovaný, byla 

hodnota pro výpočet nejistoty typu B převzata z návodu k použití. Druhá hodnota byla 

stanovena z rozlišitelnosti přístroje. U starší verze přístroje použité pro poslední sadu měření 

byly potom hodnoty pro výpočet nejistoty typu B stanoveny z kalibračního listu a 

z rozlišitelnosti. 

 

Pro všechny výpočty bylo zvoleno rovnoměrné rozložení pravděpodobnosti. Toto 

rozložení se volí v případě, že nemáme další informace o vnitřních jevech v přístroji, neznáme 

princip měření, způsob zaokrouhlení apod. Rovnoměrné rozlišení má v celém intervalu 

stejnou pravděpodobnost. Obecně vychází nejistota větší než při uvažování normálního 

rozdělení, ale pravděpodobnost určení správného intervalu je větší. Níže jsou uvedeny 

výsledky měření se stanovenou nejistotou měření: 

1. Výsledek měření dekanu na přístroji PMP-4: 

Bod vzplanutí dekanu je        ±         

 

2. Výsledek měření dodekanu na přístroji PMP-4: 

Bod vzplanutí dodekanu je        ±         

 

3. Výsledek měření dodekanu na starší verzi přístroje podle Pensky-Martense: 

Bod vzplanutí dodekanu je        ±         
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Při porovnání jednotlivých výsledků můžeme vidět naplnění předpokladu, že čím 

vyšší je teplota vzplanutí, tím vyšší je i výsledná nejistota měření. Nejistota měření je 

neoddělitelnou součástí jakéhokoli výsledku měření a hraje významnou roli v případech, kdy 

se výsledky měření vztahují k nějaké mezní hodnotě. Precizní stanovení nejistoty měření je 

nesporně součástí správné laboratorní praxe a poskytuje laboratořím i jejich zákazníkům 

velmi cennou informaci o kvalitě a spolehlivosti měření nebo kvantitativního zkoušení. 

Význam nejistoty výsledku měření je znázorněn na obr 8. Vypočítané nejistoty měření se blíží 

1 °C a tak nemají zásadní vliv na správnou klasifikaci nebezpečné látky. [19] 

 

 

Obr. 8 Význam nejistoty měření při klasifikaci látek [19] 

 

Body A,G -  nevyhovují (hodnota i nejistota jsou mimo toleranční pásmo) 

Body B,F - nevyhovují (hodnota je mimo toleranční pásmo, nejistota do tolerančního pásma 

zasahuje) 

Body C,E -  nevyhovují (hodnota je mimo toleranční pásmo, nejistota do tolerančního pásma 

zasahuje) 

Bod D - vyhovuje (hodnota i nejistota jsou v tolerančním pásmu) 

 

Je však potřeba upozornit na rozdíl mezi naměřenou hodnotou dodekanu na přístroji 

PMP-4 a na starší verzi přístroje. Ačkoliv oba přístroje odpovídají požadavkům normy ČSN 

EN ISO 2719, výsledky měření se podstatně liší a to může vést ke špatnému zařazení látky do 

kategorie nebezpečnosti. Dále bych chtěla zdůraznit odlišnost mezi body vzplanutí uvedenými 
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v bezpečnostních listech a naměřenými hodnotami. Naměřené hodnoty byly pro dekan vyšší 

o (6,2 ± 0,7) °C, u dodekanu pak o (12,5 ± 0,9) °C při měření na PMP-4 a (16,7 ± 1,2) °C pro 

měření na starší verzi přístroje. Vzhledem k tomu, že výrobce udává nižší hodnotu, než je 

skutečný bod vzplanutí, nevznikají zde z hlediska bezpečnosti žádná rizika. V opačném 

případě by však došlo k vážnému porušení bezpečnosti.  
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8. Metodika 

Na diagramu (obr. 9) níže je zobrazena zpracovaná metodika pro zatřízení hořlavých 

kapalin do příslušné kategorie s ohledem na zjištěnou nejistotu měření a požadavky 

legislativy. 

 

 

Obr. 9 Metodika pro postup klasifikace v mezních případech 

 

Pro zařazení hořlavé kapaliny do kategorie nebezpečnosti je hlavním kritériem bod 

vzplanutí. Ten lze vyhledat v dostupné literatuře nebo se provede orientační stanovení. 

Přednost dáváme akreditované laboratoři. Podle bodu vzplanutí vybereme vhodnou zkušební 

metodu a provedeme měření.  Následuje stanovení nejistot měření a zařazení látky 

do kategorie. Pokud se výsledek měření vztahuje k mezní hodnotě, zvolíme jinou zkušební 

metodu nebo provedeme opakované měření s cílem snížit nejistoty měření.  



41 

 

 

V nařízení komise (ES) č. 440/2008, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek je uvedeno, že pokud se 

hodnota bodu vzplanutí stanovená nerovnovážnou metodou nachází v rozmezí 

(0 ± 2) °C, (21 ± 2) °C nebo (55 ± 2) °C, měla by být potvrzena rovnovážnou metodou 

pomocí stejného zkušebního zařízení. Jsou zde však uvedeny staré meze, které pozbyly 

platnost zavedením nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES 

a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením se 

hranice pro zařazování hořlavých kapalin posunuly z 21 °C na 23 °C a z 55 °C na 60 °C. Tato 

změna však nebyla zpětně implementována do nařízení komise (ES) č. 440/2008. Tím 

vyvstává otázka, zda by se tento předpis neměl novelizovat. [5,6] 
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Závěr 

 Klasifikace nebezpečných látek je velmi důležitá z hlediska bezpečnosti. Špatné 

zařazení látky do kategorií nebezpečnosti by mohlo mít fatální následky, protože na jednotlivé 

kategorie se vážou příslušné bezpečnostní pokyny.  

Diplomová práce byla zaměřena na postup správné klasifikace hořlavých kapalin do 

kategorií nebezpečnosti podle bodu vzplanutí.  V teoretické části V praktické části bylo 

provedeno měření dekanu a dodekanu metodou uzavřeného kelímku podle Penskyho – 

Martense na starší i novější verzi přístroje. Poté byly vypočítány nejistoty pro jednotlivé sady 

měření. V diskusi jsou porovnány jednotlivé výsledky měření a je zde rozebrána problematika 

významu nejistoty při klasifikaci látek. Dále byla navřena metodika pro zatřízení hořlavých 

kapalin do příslušné kategorie na základě rozboru legislativních požadavků v současné době 

s ohledem na zjištěnou nejistotu měření, čímž byl naplněn cíl práce.    
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