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1 Úvod 

V České republice je průmyslová výroba považována již za tradici, obzvláště pak 

v našem Moravskoslezském kraji. Avšak průmysl se sebou nepřináší jen krásné a kvalitní 

výrobky a pracovní místa, ale také i různá úskalí a nebezpečí v různých formách. Tato 

skutečnost mě na jednu stranu zaujala, ale také zarazila, jaké nebezpečí jsou lidé ochotni 

připustit a podstoupit, ať už vědomě nebo nevědomě nehledě na jejich znalostech.  

Tato práce bude proto zaměřena na problematiku týkající se vybraných, dnes 

používaných průmyslových hořlavých kapalin, jejich směsí a vlivem na meze výbušnosti, 

protože tyto kapaliny nepřináší jen užitek, nýbrž jsou při nesprávném zacházení dosti 

nebezpečné a mohou způsobit značné ztráty nejen na majetku, ale také především na lidských 

životech. Mým cílem při psaní této bakalářské práce bylo zjišťování vlivu příměsi průmyslové 

hořlavé kapaliny na meze výbušnosti jiné průmyslové hořlavé kapaliny v laboratorních 

podmínkách. 
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2 Rešerše 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. Vyd. Ostrava: sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005, 170 s. ISBN: 80-86111-21-0. 

Uvedená publikace je určena především studentům se snahou poskytnout základní 

informace potřebné pro rozpoznání podmínek, při kterých je výbuch možný. Z této publikace 

jsem čerpal podklady pro vyjasnění problematiky výbuchu, vzniku výbuchu a dále pak 

okolnostmi, které výbuch ovlivňují. 

BÁRTLOVÁ, Ivana a DAMEC, Jaroslav. Prevence technologických zařízení. 

1.  Vyd.  Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002, 231 s. ISBN: 80-

86634-10-8. 

Výše uvedená publikace je rozdělena do tří částí. První část vysvětluje podstatu 

mimořádných událostí. Ve druhé části, ze které jsem čerpal, nejvíce se objasňují pojmy a 

veličiny pro vyjádření nebezpečných vlastností některých látkových souborů a jejich 

ovlivnění pracovními podmínkami. Ve třetí části jsou uvedeny příklady vybraných 

technologií. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail. Základy požárního inženýrství. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2004, 178 s. ISBN 80-866-3450-7. 

Tato kniha je zaměřena na vybrané oblasti požární ochrany. Publikace mi byla 

podkladem především, co se týče hoření pevných a kapalných látek. Mimo již uvedených 

oblastí se kniha zaobírá také problematikou požárně technických vlastností stavebních 

materiálů, teorii proudění plynů, dále pak požárnímu větrání a základem požární taktiky. 

BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky I. 2. rozšířené vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 211 s. ISBN 80-86634-59-3. 

Uvedená publikace se zabývá nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky, zákonnými opatřeními v souladu s požadavky Evropské unie. Jedná se především o 

vedení evidence, označování a balení, hodnocení nebezpečnosti a způsob klasifikace. Dále je 

řešena bezpečná přeprava nebezpečného zboží.   
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3 Uvedené definice a pojmy  

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

které koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti. 

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

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

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

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

 Hoření: chemická reakce, při které dochází k uvolňování tepla a světla. 

 Hořlavá látka: hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý 

prach nebo kombinace těchto látek. 

 Hybridní směs: směs vzduchu a hořlavých látek, rozdílných fyzikálních stavů (např. 

směs metanu, uhelného prachu a vzduchu, nebo směs benzinových par a benzinových 

kapiček se vzduchem.) 

 Iniciace: prvotní energetický podmět, zasahující určitou oblast výbušné směsi a 

vedoucí k její iniciaci.  

 Meze výbušnosti: vymezují rozsah výbušnosti. 

 Rychlost narůstání výbuchového tlaku (
  

  
)
   

: definuje směrnici tečny v inflexním 

bodě, vzniká v uzavřeném prostoru. 

 Teplota vzplanutí: Jedná se o nejmenší teplotu kapaliny při standardním 

atmosférickém tlaku 101, 325 kPa, při níž se ze vzorku uvolní takové množství par, 

jejichž vzniklá směs se vzduchem je natolik koncentrovaná, že po iniciaci zkušebním 

plamenem vzplane a ihned uhasne. 

 Teplota vznícení: Jedná se o nejnižší teplotu horkého povrchu, při které se optimální 

směs par nebo plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při 

předepsaném pracovním postupu vznítí. 

 Výbuch: nežádoucí jev nebo reakce, při kterém dochází ke vzrůstu teploty a tlaku. 

 Výbuchová křivka: znázorňuje závislost narůstání tlaku na čase při výbuchu. 

 Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající při výbuchu v uzavřeném prostoru. 

 Výbušná směs: je směs, jejímž obsahem jsou hořlavé plyny, páry hořlavých kapalin a 

prachy společně s oxidačním činidlem, které jsou schopny po dostatečné iniciaci 

explodovat.  
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4 Skupenství látek 

Než se vůbec začneme bavit o hořlavých látkách a výbušných směsích a jejich mezích 

výbušnosti je potřeba si objasnit druhy skupenství látek a jejich změny, které ovlivňují výše 

zmíněné faktory. Bavíme-li se o směsi hořlavých kapalin je nutno dodat, že abychom dosáhli 

oné nebezpečné směsi, musíme hořlavé kapaliny nejdříve odpařit a teprve až následně vzniklé 

páry se mezi sebou mísí. Z těchto důvodů se právě proto budu zabývat plynným a kapalným 

skupenstvím a jejich přechody, více než ostatními. 

Pro naše potřeby budeme vycházet z toho, že se látky obecně vyskytují ve třech 

základních stavech a to v plynných, kapalných a pevných. Uvádím zde tři skupenství proto, 

protože plazmou se nebudeme zabývat z toho důvodu, že se v běžné praxi s tímto jevem příliš 

nesetkáme. Na obrázku 1 můžeme vidět vzájemné přechody mezi skupenstvími, které se mění 

díky působení vnějších vlivů, kterými jsou teplota a tlak. 

 

Obrázek 1: Znázornění změn skupenství látek [vlastní] 

Látky ve všech skupenstvích se skládají z atomů, molekul a iontů tyto všechny částice 

se v látce neustále neuspořádaně pohybují a působí na sebe silami, které se při rostoucí 

vzdálenosti zvětšují a naopak při zmenšující se vzdálenosti klesají. [10] 

4.1 Vypařování 

Vypařováním nazýváme děj, při kterém se část kapaliny mění v páru. Je důležité zmínit, 

že vypařování probíhá z volného povrchu kapaliny a za každé teploty, ve které se daná látka 

nachází v kapalném stavu. Rychlost vypařování záleží na druhu a teplotě odpařované 

kapaliny, dále pak na velikostí volného povrchu kapaliny a také zda jsou odstraňovány 
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vzniklé páry nad kapalinou. Jak již bylo řečeno o odstavec výše, všechny částice konají 

neustálý neuspořádaný pohyb a ani kapaliny nejsou výjimkou, tento děj u kapalin nazýváme 

tepelný pohyb. Jestliže molekuly na volném povrchu kapaliny mají takovou energii, že jsou 

schopny překonat síly, které je poutají k ostatním molekulám, pak mohou uniknout do 

prostoru nad kapalinou a vytvořit páru. Avšak některé molekuly páry se v důsledku tepelného 

pohybu vracejí zpět do kapaliny, ale počet těchto molekul v otevřené nádobě je vždy menší, 

než počet molekul, které za stejnou jednotku času uniknou z kapaliny. Při vypařování 

opouštějí kapalinu ty nejrychlejší molekuly a tím se snižuje střední kinetická energie molekul 

kapaliny a následně i teplota. Vzniklá pára má teplotu rovnou teplotě kapaliny, protože 

molekuly při opouštění kapaliny ztrácejí část své kinetické energie na úkor překonání 

přitažlivých sil, ale mají větší potenciální energii. Proto je vnitřní energie páry o dané 

hmotnosti větší, než vnitřní energie kapaliny o téže hmotnosti a teploty. [10] 

4.1.1 Var 

Var je zvláštní případ vypařování, kdy za dané teploty a tlaku dojde uvnitř kapaliny 

k vytváření bublin páry, které postupně zvětšují svůj objem a postupují k povrchu kapaliny. 

Při tomto ději se kapalina nevypařuje jen na svém povrchu, ale také uvnitř. Důležitým 

pojmem je teplota varu. Je to teplota, při níž za daného tlaku nastává var kapaliny. Teplota 

varu je závislá na vnějším tlaku, z jehož nárůstem se zvětšuje. [10] 

4.1.2 Plynná látka 

Jestliže se chceme zabývat problematikou plynných látek je vhodné si reálný plyn 

nahradit ideálním modelem a to jest ideálním plynem. [10] 

Ideální plyn se vyznačuje těmito vlastnostmi [10]: 

1. rozměry molekul jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe 

zanedbatelně malé 

2. molekuly ideálního plynu na sebe navzájem nepůsobí silami (kromě okamžiku 

vzájemných srážek) 

3. vzájemné srážky molekul ideálního plynu a srážky těchto molekul do stěn 

nádoby jsou dokonale pružné 

Za těchto předpokladů dostaneme stavovou rovnici ideálního plynu ve tvaru [10]: 

p ∙ V = n ∙ R ∙ T      (1) 
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kde 

p…tlak plynu [Pa], 

V…objem plynu [  ], 

n …počet molů, 

T …teplota plynu [K], 

R … univerzální plynová konstanta (8,31           ·    ). 

Tuto stavovou rovnici pro ideální plyn lze použít přibližně i pro skutečné plyny. 

Rozdíly budou tím menší, čím bude tlak plynu nižší a teplota vyšší. [10] 

4.2 Kapalnění 

Tento děj pro stanovení mezí výbušnosti není až tak zajímavý nejenom, že se v praxi 

vyskytuje mnohonásobně méně, než tomu bylo u vypařování, ale také v sobě neskrývá tak 

velké potencionální nebezpečí, proto této problematice nebudu věnovat tak velkou pozornost 

jako v předešlém případě.  

Kapalnění neboli kondenzace je děj opačný k vypařování, při němž pára v důsledku 

zmenšování svého objemu, nebo snížení teploty kapalní. U tohoto děje se uvolňuje skupenské 

kondenzační teplo. Měrné skupenské kondenzační teplo je rovno měrnému skupenskému 

teplu vypařování téže látky při stejné teplotě. K tomuto ději může docházet na povrchu 

kapaliny, pevné látky, nebo ve volném prostoru. Vytváření postupně rostoucích kapek 

usnadňují drobné prachové, nebo elektricky nabité částice. [10] 

4.3 Fázový diagram 

Fázový diagram nám slouží k tomu, abychom byli schopni lépe popsat jednotlivé změny 

všech třech skupenství a jejich rovnovážné stavy. Na obrázku 2, kde je znázorněn fázový 

diagram vidíme, že se skládá ze tří křivek a těmito křivkami jsou kp (křivka syté páry), 

kt  (křivka tání) a ks (křivka sublimace). [10] 
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Obrázek 2: Fázový diagram [2] 

Graf ukazuje závislost teploty na vnějším tlaku. Křivka kt začínající v bodě A je určena 

body, které znázorňují rovnovážné stavy, v nichž se vyskytuje pevné a kapalné skupenství 

dané látky. Křivka není ukončena, neboť nejsou známy experimenty, které by na její konec 

ukazovaly. Sublimační křivka ks , která směřuje od počátku soustavy do bodu A, znázorňuje 

stav látky, ve kterém jsou vedle sebe v rovnovážném stavu pevná látka a její sytá pára. 

Všechny tři křivky se potkávají v bodě A. Tento bod se nazývá trojný bod a v grafu 

znázorňuje rovnovážný stav pevného, kapalného a plynného skupenství téže látky. Např. 

teplota trojného bodu vody je základní teplotou termodynamické teplotní stupnice. Křivky kt, 

ks, kp rozdělují fázový diagram na části I., II. a III. [10]: 

1. oblast I. znázorňuje stav látky v pevném skupenství 

2. oblast II. znázorňuje stav látky v kapalném skupenství 

3. oblast III. znázorňují různé rovnovážné stavy plynného skupenství, které má nižší 

tlak než sytá pára téže teploty. Toto plynné skupenství nazýváme přehřátá pára. 

Přehřátá pára může vzniknout ze syté páry dvěma základními způsoby. Tím prvním 

způsobem je zvětšení objemu syté páry bez přítomnosti kapaliny a to díky poklesu tlaku. 

Druhý způsob je zahřívání syté páry bez přítomnosti kapaliny. [10] 
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5 Hořlavé kapaliny 

Na začátek je potřeba říci, že tato problematika je obsažena v zákoně č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

A také je důležité si uvědomit, že s hořlavými látkami se nesetkáváme jen v 

petrochemickém průmyslu, ale číhají na nás v každém koutě, protože petrochemický průmysl 

zpracovává a distribuuje své výrobky snad do všech odvětví až už je to průmyslová 

provozovna, čerpací stanice nebo do obchodů a následně domácností ve formě kosmetiky 

nebo čisticích prostředků. Hořlavé kapaliny nám však nepřinášejí jen užitek, ale i celou řadu 

problémů hlavně v oblasti zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. [3] 

Kapaliny hoří pouze plamenným hořením, k jeho vzniku je zapotřebí, aby se nad 

hladinou vytvořilo dostatečné množství hořlavých par. [4] 

Kapalné látky se považují za hořlavé, mají-li definovanou teplotu vzplanutí nebo teplotu 

vznícení. Podle ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny považují chemické sloučeniny, jejich 

směsi a roztoky, které splňují následující podmínky [5]: 

1. Jsou kapalné při teplotách v místech, ve kterých se vyskytují, ať už se jedná o výrobní 

nebo skladovací prostory. 

2. Mají definovanou teplotu vzplanutí určenou podle normovaných metod. 

3. Lze u nich stanovit teplotu hoření 

Je potřeba, ale upozornit, že jsou i některé kapalné látky, které nespadají do výše 

uvedených bodů, avšak i ony se mohou za některých fyzikálních podmínek chovat jako 

hořlavé látky a vytvářet i nebezpečí výbuchu. [5] 

5.1 Vypařování hořlavých kapalin  

Při odpařování hořlavých kapalin nezáleží na teplotě a s působením tepla se intenzita 

odpařování zvyšuje. Každá látka má však různou rychlost vypařování. Uvolněné páry 

vytvářejí ve směsi s oxidačním prostředkem hořlavou směs. Při iniciaci této směsi tepelným 

zdrojem dochází k jeho vzplanutí nebo vznícení a může dále hořet. Vznik hořlavé směsi a 

následné vzplanutí nebo vznícení znázorňuje obrázek 3. [1] 
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Obrázek 3: Schéma vzplanutí a vznícení hořlavé kapaliny [2] 

Požáry hořlavých kapalin jsou velice problematické, obzvláště v případech 

velkoobjemových skladovacích zařízení. Hořlavé kapaliny mohou při rozlití, kdy dojde k 

několikanásobnému zvětšení odpařovací plochy, za specifických podmínek nečekaně vytvořit 

výbušnou atmosféru, popřípadě rozšířit požár i na další objekty. [6] 

5.1.1 Vypařování kapaliny do nepohyblivého prostředí  

Chceme-li mluvit o vypařování kapaliny do nepohyblivého prostředí, měli bychom 

vědět, že jde o molekulární difúzi. Jedná se o docela pomalý proces, který neumožňuje šíření 

par kapaliny na větší vzdálenosti, ale zato umožňuje nahromadění par v místě jejich úniku a 

tím pádem dává vzniknout místním výbušným koncentracím. V takových to případech je 

velmi důležité rozdělení koncentrace par nad hladinou hořlavé kapaliny a to jak v závislosti 

na teplotě, množství vypařené kapaliny, době vypařování a v neposlední řadě také objemovou 

velikostí zasaženého prostoru. [1] 

Změnu koncentrace par nad hladinou popisuje tento vztah [1]: 

 

c = a ∙ yn
 + b      (2) 
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kde 

c…koncentrace par uvažovaného bodu nad hladinou hořlavé kapaliny v obj. %, 

y…vzdálenost uvažovaného bodu od počátku souřadného systému v [m], 

a, b…konstanty, které lze určit z okrajových podmínek: 

při y = 0 je c = co = 0, tedy b = 0, 

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

  

  
 . 

Dosazením do výrazu pro koncentraci par nad hladinou dostaneme [1]: 

c = 
  

  
 ∙ yn = cs ∙ (

 

 
)
 

     (3) 

 

Střední (průměrnou) koncentraci par nad hladinou lze vypočítat podle [1]: 

    (4) 

Pakliže známe x a n, můžeme vypočítat střední koncentraci      a koncentraci par 

v libovolné výšce nad hladinou. [1] 

Empiricky vztah pro zjištění intenzity vypařování do nepohyblivého prostředí [1]: 

     (5) 

kde 

IN…intenzita vypařování v kg · s
-1

, 

φs…objemové množství nasycených par při teplotě odpařování (bezrozměrná veličina), 

ρt…hustota par při teplotě odpařování kg · m
-3

, 

D…difúzní koeficient s opravou na teplotu směsi par se vzduchem v m2 · s
-1

, 

τ …doba vypařování v s. 

5.1.2 Vypařování kapalin do pohyblivého prostředí  

Na rozdíl od předchozího případu, kdy u nepohyblivého prostředí dochází 

k molekulární difúzi par kapaliny pozvolna, u pohyblivého prostředí dochází k difúzi výrazně 

rychleji. [1] 

Při konvektivní difúzi přichází hmota z jedné fáze do druhé nejenom v důsledku 

molekulárního pohybu, ale také v důsledku pohybu vzduchu a v důsledku intenzivnějšího 

sdílení tepla. Tím se zvětšuje množství vypařující se kapaliny. [1] 
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Obrázek 4: Změna koncentrace par kapaliny v mezní vrstvičce a v pohybujícím se vzduchu [1] 

Na obrázku 4 můžeme vidět změnu koncentrace par v mezní vrstvě nad kapalinou (1) a 

změnu koncentrace par v pohybujícím se vzduchu (2), kdy w nám udává rychlost pohybu 

vzduchu nad povrchem kapaliny v [m ∙ s
-1

] a c představuje koncentraci par na počátku a konci 

děje. [1] 

Jestliže jednáme o rozdělení koncentrace par spjatých s výškou nad výparným 

povrchem u pohybující se ho prostředí, je poměrně důležité si uvědomit, že se podstatně liší 

od nepohyblivého prostředí zejména, vezmeme-li v úvahu rozdělení koncentrace při 

vypařování. U konvektivní difúze se nad povrchem vytváří slabá vrstvička s nasycenou 

koncentrací par, čím dále se však od hladiny nacházíme, tím můžeme naměřit stále menší a 

menší koncentraci par. [1] 

 

Jednoduchý empirický výraz pro intenzitu vypařování do pohybujícího se prostředí [1]: 

   (6) 

kde 

IPOHYB… intenzita vypařování do proudícího vzduchu v kg · s
-1

, 

w…rychlost pohybu vzduchu nad povrchem kapaliny v m · s
-1

, 

S… plocha povrchu odpařované kapaliny v m
2
, 

ps… tlak nasycených par odpařované kapaliny v Pa, 

M… molární hmotnost v kg · kmol
-1

. 
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5.2 Hodnocení hořlavosti kapalin  

Hodnocení hořlavosti kapalin můžeme rozdělit do dvou skupin, podle metod stanovení 

teploty vzplanutí a vznícení. Pro lepší pochopení se podívejme na obrázek 5, kde jsou 

znázorněny teploty vzplanutí a vznícení s vlivem na vypařování a dále pak dolní a horní meze 

výbušnosti. 

 

Obrázek 5: Oblast hořlavosti směsi [vlastní] 

5.2.1 Podle teploty vzplanutí  

Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny představuje nejnižší teplotu, při níž vznikne 

nad hladinou taková koncentrace par, že ve směsi se vzduchem při kontaktu plamene 

vzplane  a pak okamžitě uhasne. Tato zkouška probíhá za jednoznačně definovaných 

podmínek  (viz tab. 1). [3] 
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Tabulka 1: Dělení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti [8] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí 

I. do 21 °C 

II. nad 21 °C do 55 °C 

III. nad 55°C do 100 °C 

IV. nad 100 °C 

 

Teplotu vzplanutí stanovují akreditované zkušebny. 

Výrobce nebezpečné látky obvykle zjišťuje stanovení teploty vzplanutí a zatřídění hořlavé 

kapaliny do příslušné třídy nebezpečnosti. Dovozce pak zajišťuje zatřídění do příslušné třídy 

nebezpečnosti dovážených nebezpečných látek. [7]  

5.2.2 Podle teploty vznícení  

V závislosti na teplotě vznícení, se ve smyslu normy ČSN 33 0371 hořlavé kapaliny a 

plyny zařazují do 6 teplotních tříd. Teplotní třídy s příklady některých hořlavých kapalin 

popisuje tabulka 2. [7]  

Tabulka 2: Teplotní třídy podle teploty vznícení [8]  

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 
Zatřídění 

Hořlavina Teplota vznícení [°C] 

T1 nad 450 aceton 535 

T2 nad 300 do 450 butanol 408 

T3 nad 200 do 300 n-heptan 215 

T4 nad 135 do 200 acetaldehyd 140 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík 102 

T6 nad 85 do 100 ethylnitrid 90 

 

Je nesmírně důležité, abychom rozlišovali teplotní třídy a třídy nebezpečnosti hořlavých 

kapalin a pokaždé určovali obě tyto třídy. Například už jen při samotném přečerpávání těchto 

hořlavých kapalin může dojít k nebezpečí, protože jsou kapaliny, které spadají do stejné třídy 

nebezpečnosti, ale nachází se v různých teplotních třídách. Dá se tedy říci, že některá látka se 

vznítí sice až při zahřátí na poměrně vyšší teplotu, než při které by vzplanula. 

  



 

14 

 

5.3 Hrozba výbušné koncentrace 

Hrozbu výbušné koncentrace u hořlavých kapalin můžeme vyjádřit následujícím 

vztahem [1]: 

    ∙ LEL <       <     ∙ UEL     (7) 

kde 

   ,     …bezpečnostní koeficienty, 

LEL, UEL …dolní a horní mez výbušnosti v obj. % nebo g ·    , 

     …skutečná koncentrace v obj. % nebo v g ·    . 

Skutečná koncentrace par hořlavé kapaliny v uzavřené nádobě odpovídá koncentraci 

nasycených par [1]: 

              (8) 

kde 

   …koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny v obj. %. 

Koncentrace nasycených par se vypočítá podle vzorce [1]: 

    
  

     
 ∙ 100       (9) 

kde 

  …tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě v Pa, 

      …pracovní tlak v Pa. 

Vzorec pro výpočet hmotnostní koncentrace [1]: 

     (10) 
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kde 

M …molární hmotnost v kg ·     
  

, 

  …molární objem při teplotě       v    ∙     
  

. 

Molární objem    při teplotě       se určí podle [1]: 

       ∙ 
     

  
 ∙ 

  

     
    (11) 

kde 

V0 = 22,4135   
 ·        (při    a   ), 

   = 1,01325 ∙     Pa, 

      =       + 273,15 K, 

   = 273,15 K, 

      …pracovní teplota ve °C, 

      …pracovní tlak v Pa. 

 

Stanovení hrozby výbuchu par hořlavých kapalin v uzavřeném prostoru se určuje podle 

teplotních mezí výbušnosti, tedy jestliže [1]: 

   (12) 

kde 

LEP, UEP …dolní a horní bod výbušnosti ve °C. 

 

Norma ČSN 65 0201 říká, že bezpečnostní hodnota rozšiřuje rozsah výbušnosti na každou 

stanu o △t a tím nám definuje rozsahu nebezpečí, jak můžeme vidět na obrázku 6. 

△t   představuje bezpečnostní hodnotu rovnou △t = 10 °C. [1] 

 

Obrázek 6: Rozsah výbušnosti [1] 
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6 Základní informace o výbuchu  

V této části se budu zaměřovat na samotný výbuch, za jakých předpokladů k němu 

může dojít a jeho vlastnostmi. Za další je také velmi užitečné si objasnit skutečnosti, které 

ovlivňují velikost a sílu výbuchu.  

6.1 Hoření  

Jestliže se chceme bavit o výbuchu, je potřeba nejdříve definovat pojem hoření, protože 

právě hoření je ve většině případů předchůdce výbuchu. 

Samotné hoření můžeme popsat jako chemickou reakci, při které dochází k uvolňování 

tepla a světla. Hoření může vzniknout a probíhat jen za určitých podmínek (viz. obrázek 7), 

mezi které patří přítomnost hořlavé látky (palivo), iniciační energie (zdroj zapálení) a 

oxidačního prostředku (vzduch). [2] 

 
Obrázek 7: Iniciační trojúhelník [vlastní] 

Aby toto schéma úspěšně fungovalo, je zapotřebí propojení všech stran tohoto 

trojúhelníku. Naopak při nepropojení všech stran tohoto trojúhelníku, ať už se jedná o celou 

chybějící stranu nebo jen výrazné zkrácení její části, hoření nenastane. Tím mám na mysli 

např. odstranění iniciačního zdroje nebo nahrazení hořlavé látky jinou méně nebezpečnou 

látkou popřípadě použití inhibitoru (látky zpomalující nebo zastavující reakci). Anebo 

můžeme soustavu hořlavé látky a iniciačního zdroje umístit do inertního prostředí, což je 

prostředí bez oxidačního prostředku (vzduchu). Zkráceně se dá říci, že nejpoužívanějším 

inertním plynem je dusík, kterým se zaplňuje prostor místo zmíněného vzduchu. Ovšem 
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musíme si uvědomit, že toto nahrazení není nejlevnější a v některých odvětvích také ne zcela 

použitelné. 

6.2 Výbuch  

Výbuch můžeme nazvat jako určitý fyzikální jev, při kterém dochází ke vzrůstu teploty 

a tlaku. Prudká změna tlaku má za následek rázovou vlnu. K výbuchu může dojít za 

předpokladu, že je k dispozici prostor, ve které se nalézá určitá koncentrace rozptýlené 

hořlavé látky a zároveň se v tomto prostoru nalézá také oxidační prostředek a to vše se musí 

nalézat poblíž dostatečně silného iniciačního zdroje zapálení. [3] 

 

 

Obrázek 8: Výbuchová křivka [3] 

Bod A můžeme nazvat jako iniciační a až po bod B se nachází doba tj,výb, dokud se 

neprojeví narůstání tlaku. Jedná se o přípravný čas výbušné směsi k hoření. K narůstání tlaku 

dochází v bodu B. Zvyšování teploty má za následek zvyšování reakční rychlosti až do bodu 

C, v tomto místě se rychlost narůstání výbuchového tlaku nachází v nejstrmější fázi. 

V rozsahu bodů C a D se rychlost narůstání výbuchového tlaku zmenšuje, tento pokles je 
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způsoben ubýváním reakčních složek. Jak můžeme vidět na obrázku 8 od bodu D, kde je 

rychlost narůstání výbuchového tlaku nulová, klesá tlak v důsledku snižování teploty spalin a 

kondenzace par. Mezi nejdůležitější body na grafu patří bod D, který je na vrcholu křivky a 

tlak uvolněný v tomto místě se nazývá výbuchový tlak. Dalším důležitým bodem je bod C, ve 

kterém se nachází inflexní bod křivky a zde je nárůst výbuchového tlaku nejvyšší. [3] 

Nárůst toho výbuchového tlaku můžeme vyjádřit touto směrnicí tečny v inflexním 

bodě  C: 

tg𝛼 =
  

  
 (

  

  
)
   

   (13) 

 

kde výraz (
  

  
)
   

 vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku, při výbuchu probíhajícím 

v uzavřeném objemu velikosti V se směsí o koncentraci cx. [3] 

6.3 Výbuchová charakteristika  

Tvar výbuchové křivky se výrazně mění s koncentrací výbušné směsi. Nejvyšší hodnoty 

výbuchového tlaku a jeho rychlosti narůstání, dochází při dosažení optimální koncentraci copt. 

Zmíněné hodnoty označíme jako pmax což je maximální výbuchový tlak a (
  

  
)
   

, jakož to 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. [1]  

Při změnách koncentrace copt se pmax a (
  

  
)
   

 snižují až k mezím výbušnosti. 

6.4 Nebezpečí vzniku výbušné směsi 

Za předpokladu splnění následujícího vztahu můžu dojít ke vzniku výbušné směsi a 

posléze samotnému výbuchu. Tento vztah platí pro přehřáté páry hořlavých kapalin. [1]: 

  (14) 

Pokud se jedná o určení skutečné koncentrace hořlavého plynu v objemových %, 

musíme vycházet z následujícího vztahu [1]: 

     (15) 
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Za bezpečnostní koeficienty uvažujeme [1]: 

    = 0,5, 

     = 1,04 až 1,1 pro nízké hodnoty UEL, 

    = 1,32 až 2,52 pro vysoké hodnoty UEL. 

 

U otevřených povrchů hořlavé kapaliny, může dojít nad hladinou k tvorbě výbušné 

koncentrace, jestliže jsou splněny podmínky nerovnice [1]: 

     (16) 

kde 

FP … bod vzplanutí ve °C. 

 

Pokud chceme určit meze výbušnosti u plynů a par použijeme Le Chatelierova pravidla [1]: 

     (17) 

kde 

ELSMES …hranice výbušnosti hořlavé směsi (plynů a par) v obj. %, 

ci …procentuální množství i-té složky hořlavého plynu ve směsi hořlavých plynů 

(Σ  ci  =  100  %), 

ELi …hranice výbušnosti složky hořlavého plynu (páry) v obj. %. 

7 Meze výbušnosti 

Jak již bylo popsáno v kapitole hoření, hořlavá látka se může vznítit pouze za 

předpokladu propojení všech stran iniciačního trojúhelníku. Může se ovšem stát, že se ale 

v dané směsi nachází oxidovadla nebo hořlaviny tolik, nebo naopak tak málo, že se ani díky 

dostatečně silnému iniciačnímu zdroj daná směs nevznítí. V takových to případech mluvíme o 

hranicích (mezích) výbušnosti, které jsou ovlivňovány mnoha dalšími okolnostmi, a proto se 

nedají chápat jako fyzikální veličiny. 

Jak můžeme vidět na obrázku 9, tak horní a dolní mez výbušnosti nám udává oblast 

výbušnosti. Dolní mez výbušnosti (LEL) představuje nejmenší koncentraci hořlavé látky ve 

směsi s oxidačním prostředkem, která při iniciaci může hořet. Jestli se množství hořlavé látky 

nachází již pod touto hranicí, pak již hořet nemůže. [5] 
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Obrázek 9: Meze výbušnosti [9] 

U horní meze výbušnosti (UEL) platí, že ve směsi se nachází velké množství hořlavých 

par a malé množství oxidačního prostředku. Překročí-li směs tuto hranici, nachází se v ní tolik 

hořlavých par, které už nejsou schopny výbuchu, protože se zde nenachází dostatečné 

množství oxidačního prostředku. Pak takovou to směs označujeme jako přesycenou. [5] 

Když se směs nachází mezi horní a dolní mezí výbušnosti vyskytuje se tudíž v oblasti 

výbušnosti a při použití dostatečně silného iniciačního zdroje, může směs dosáhnout 

výbuchu.  [5] 

7.1 Ovlivnění mezí výbušnosti  

Stanovování mezí výbušnosti má velký praktický význam, protože díky němu jsme 

schopni předpovídat neviditelné nebezpečí a když o nebezpečí víme, můžeme se proti němu 

bránit a stanovit různé protivýbuchové opatření. Je důležité si uvědomit, že v praxi nastávají 

poněkud odlišnější podmínky, než je tomu v laboratořích. Meze výbušnosti jsou závislé na 

mnoha faktorech. [1] 

7.1.1 Velikost iniciační energie Ei  

Čím vyšší je iniciační energie, tím se více rozšiřuje rozsah výbušnosti, zejména se pak 

posouvá k vyšším hodnotám horní mez výbušnosti. Meze výbušnosti stanovujeme při 

pokojové teplotě ( 20°C ), běžném atmosférickém tlaku a standardní iniciační energií, která je 

u plynů a par Ei = 10 J a u prachů Ei = 10 kJ (Avšak ne všechny tyto standardní energie stačí 

k iniciaci a proto musíme někdy použít energii vyšší. [1] 
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7.1.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoc  

Horní mez výbušnosti se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje. U dolní meze 

výbušnosti se snižuje pouze nepatrně. Při klesajícím tlaku se zužuje rozsah výbušnosti a u 

některých směsí se oblast výbušnosti uzavírá, takže při určitém podtlaku nedochází při dané 

iniciační energii k výbuchu. Podtlak tedy můžeme považovat za protivýbuchové opatření. [1] 

7.1.3 Počáteční teplota 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se snižuje a 

horní zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny látky. Někteří 

autoři uvádějí empiricky stanovené rovnice, pomocí nichž je možno orientačně vliv počáteční 

teploty vypočítat. Například takto: [1] 

    (18) 

    (19) 

kde 

LELT, UELT …dolní a horní mez výbušnosti o teplotě T v obj. %, 

LEL298, UEL298 …dolní a horní mez výbušnosti při 298 K v obj. %, 

TPRAC …pracovní teplota v K. 

7.1.4 Vlhkost 

Vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivňuje rozsah výbušnosti velmi málo. Suchá směs 

má největší rozsah výbušnosti. Hovoříme-li o prachu, tak se při 20 hmotnostních % stává 

nevýbušný a to díky tomu, že se rostoucím obsahem vlhkosti dolní mez výbušnosti u prachu 

zvyšuje. [1] 

7.1.5 Obsah kyslíku 

S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně posouvá k vyšším 

hodnotám (na horní mez výbušnosti je nedostatek kyslíku). Spodní mez výbušnosti zvýšený 

obsah kyslíku neovlivní, protože kyslík má zhruba stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako 

dusík. [1] 
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7.1.6 Vytváření hybridní směsi 

Spodní mez výbušnosti směsi kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem sníží již velmi 

malé množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny. K výbuchu může dojít, i když 

není dosaženo dolní meze výbušnosti a to ani u prachovzduchové či plynovzduchové 

směsi. [1] 

7.2 Ovlivnění průběhu výbuchu 

Výbuch je ovlivněn spousty faktory např. jedná-li se o velikost, tvar nebo spojení nádob 

potrubím, velikost prachových částic atd. Uvedu zde tedy jen ty faktory, které se nejvíce 

přibližují dané problematice. [1] 

7.2.1 Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

S rostoucím počátečním tlakem se maximální výbuchové parametry zvyšují a to proto, 

že se zvětšuje množství směsi o optimální koncentraci. Snižování tlaku má pak za následek 

zmenšování maximálních výbuchových parametrů. Vzhledem k těmto faktům, se také proto 

snižování tlaku používá jako preventivní opatření, které zmírňuje následky výbuchu. [1] 

7.2.2 Počáteční teplota 

Jestliže zvyšujeme počáteční teplotu, způsobíme tím nárůst maximální rychlosti 

narůstání výbuchového tlaku, protože se reakční rychlost zvětšuje s rostoucí teplotou. [1] 

7.2.3 Iniciační energie 

Čím je iniciační energie vyšší, tím více se zvyšuje zejména maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku. Pokud je iniciační energie příliš nízká, nedají se některé směsi 

iniciovat. Pro plyny a páry se jako standartní energie při zkoušení vlastností směsi používá 10 

J, pro prachy pak 10 000 J. Některé látky však potřebují iniciační energii zvýšit, jinak by 

mohly být omylem považovány za nevýbušné. Např. páry neretanu C 16. [1] 

7.2.4 Turbulence směsi 

Při zvětšující se turbulenci směsi v okamžiku iniciace se zvětšují maximální výbuchové 

parametry, obzvláště pak maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Nárůst těchto 

parametrů můžeme sledovat u plynů a par s nízkou hodnotou kubické konstanty v klidovém 

stavu. [1] 
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7.2.5 Vytváření hybridních směsí 

Pokud máme na mysli výbuchové parametry prachovzduchové směsi, tak již přidání 

malého množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny pod spodní mez výbušnosti 

významně mění tyto parametry. [1] 

Výskyt hybridní směsi představuje mimořádné nebezpečí, protože výbuch je možný už 

při velmi malém množství hořlavého prachu (pod jeho dolní mezí výbušnosti) i hořlavého 

plynu (pod jeho dolní mez výbušnosti). [1] 

Iniciovat hybridní směs můžeme již podstatně nižší energií, než původní 

prachovzduchovou směs. [1] 

Musíme mít proto na paměti možnost vytváření hybridních směsí, protože dojde-li 

k neočekávánému výskytu, pak může dojít k výbuchu i tam, kde s ním nebylo počítáno a také 

případné protivýbuchové opatření, mohou být neúčinná. [1] 
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8 Praktická část 

Mé měření probíhalo v areálu Vysoké školy báňské v laboratoři protivýbuchové 

prevence LC115. Pro své účely měření mezí výbušnosti hořlavých průmyslových kapalin 

jsem si zvolil toluen a technický líh, tyto látky spadají do kategorie I. třídy nebezpečnosti 

podle ČSN 65  0201. Tyto látky jsem si zvolil tak, aby se nacházely ve stejné třídě 

nebezpečnosti, ale měly rozdílné meze výbušnosti. Poté co jsem vytvořil jejich různé směsi, 

jsem pak díky tomu mohl lépe pozorovat změny jak horní tak dolní meze výbušnosti. 

Samotné zkoušky jsem prováděl na výbuchové komoře VK-100. 

8.1 Výbuchová komora VK - 100 

Jak můžeme vidět na obrázku 10 celé zařízení VK – 100 se skládá z podstavce na 

kolečkách, pro lepší manipulaci umístění za ochranou bariéru, dále pak ze samotné 

výbuchové komory o objemu 0,1 m
3
 a velmi důležitým ovládacím panelem. Zmíněná 

výbuchová komora se používá především pro měření mezí výbušnosti u plynu, prachu, 

kapalin a hybridních směsí, ale také při jejich inertizaci. [11] 

Více informací o výbuchové komoře nalezneme v příloze č. 3. 

 

Obrázek 10: Výbuchová komora VK – 100 (vlevo uzavřená, vpravo otevřená) [vlastní] 
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Na plášti výbuchové komory vidíme dvě okénka pro vizuální kontrolu vnitřní části poté, 

co uzavřeme komoru a provádíme samotné měření. Plášť komory je tvořen z nerezové oceli o 

tloušťce 2 mm. Jak můžeme vidět na obrázku 11 uvnitř komory, jsou na dně umístěny čtyři 

miskové rozviřovače, elektricky vyhřívaná plotýnka a ve střední úrovni komory jsou umístěny 

elektrody pro iniciaci, ke kterým se upíná palník. Komoru uzavíráme přírubou s pákovými 

uzávěry. Aktuální teplotu v komoře snímají dvě teplotní čidla, ponorné čidlo pro kapaliny a 

termočlánek na povrchu pláště. [11] 

 

Obrázek 11: Vnitřní část výbuchové komory [vlastní] 

 

Co se týče samotného palníku, který vidíme na obrázku 12, je dost důležité, aby byl 

odizolován krátce před tím, než je použit. Palníky, které jsou odizolovány byť jen jeden den 

předem, nejsou moc spolehlivé. To, že palník neinicioval směs na pokyn z řídící jednotky, 

zjistíme tím, že se neoddělí červená ploška, která odkryje samotný palník, ten pak dá 

vzniknout jiskru, která posléze iniciuje směs. Avšak to, že palník selhal, zjistíme až tehdy, 

kdy ukončíme měření s výsledkem, že k výbuchu nedošlo. Poté co takovýto palník selže, 

musíme příslušné měření opakovat, což u stanovování horních mezí může zabrat až 20 minut. 



 

26 

 

 
Obrázek 12: Palník (vlevo izolovaný, vpravo odizolovaný) [vlastní] 

 

Ovládání výbuchové komory je řešeno dálkově ovládaným panelem s dotykovým 

displejem, jak vidíme na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Ovládací panel VK – 100 [vlastní] 
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8.2 Postup měření 

Nyní přichází na řadu samotné měření, cílem mé práce je stanovit meze výbušnosti 

vybraných hořlavých průmyslových kapalin, pro mé měření jsem si zvolil toluen a technický 

líh.  

Ještě před samotným měřením jsem si musel vypočítat podle Le Chatelierova pravidla 

dolní a horní meze výbušnosti mnou měřených směsí, odrazovým můstkem pro mě byly hodnoty 

uváděné v bezpečnostních listech čistých látek (viz. přílohy č. 4 a č. 5), avšak tyto výpočty mi 

daly pouze objemová % látek, které bylo nutné převést na ml, pro lepší a přesnější odměření 

pipetou. Posloužil mi k tomu převodní program vytvořený v Excelu. Tento převodní program, 

do kterého se zadává molární hmotnost, hustota, objem nádrže v mém případě 100 litrů a 

teplotu tu jsem si zvolil 30°C, protože při skutečných podmínkách měření, kdy se snažíme o 

co nejrychlejší uzavření komory, teplota neklesne pod stanovenou hranici. Program, ale 

stanovuje hodnoty navážky pouze pro čisté směsi, proto jsem musel vzít i v potaz poměry 

mezi různými mnou připravenými směsmi. Musel jsem proto přihlédnout k procentuálnímu 

zastoupení látek ve směsi a tím stanovit objem navážky. 

 Poté co jsem stanovil potřebná množství, jsem mohl přistoupit k bližší přípravě měření 

a osobní seznámení s výbuchovou komorou a dalším pomocným vybavením, jakož to 

hliníkové misky, do nichž se bude umisťovat navážka, stojan na odkládání horkých misek, 

kleště pro manipulaci se zmíněnými miskami, dále pak s palníky, pipetou a pauzovým 

papírem, který slouží jako utěsňovací prvek proti úniku odpařené směsi do odsávacího 

zařízení. Poté co jsem si připravil a odizoloval palníky, nařezal pauzový papír, jsem přistoupil 

k první zkoušce v komoře, kde jsem naprázdno inicioval palník, abych zjistil změnu teploty, 

kterou způsobil. Ještě předtím jsem však spustil pracovní počítač, který vidíme na obrázku 14 

a program pro záznam a vyhodnocení nárůstu teploty v čase t. Výsledek bylo zjištění, že 

palník má zanedbatelný vliv na zvýšení teploty v komoře, jak znázorňuje graf v příloze č. 2. 

Ještě však bylo zapotřebí zjistit, jak dlouho se dané láky budou vypařovat, protože 

okénky v komoře nešlo na objem misky dostatečně dobře vidět, proto jsem naprázdno bez 

instalace palníku nechal odpařit mnou vypočtené horní hranice čistých látek. Zjistil jsem, že 

potřebný čas pro odpaření veškerého objemu technického líhu u jeho horní hranice výbušnosti 

je přibližně 15 min. a 30s. a pro odpaření objemu horní hranice výbušnosti toluenu 13 min. a 

30s.
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 Po tomto zjištění, jsem začal míchat požadované směsi, přesněji se jedná o tři směsi: 

1. 75% toluenu a 25% technického líhu 

2. 50% toluenu a 50% technického líhu 

3. 25% toluenu a 75% technického líhu 

 

Obrázek 14: Pracovní stanice [vlastní] 

 

Tyto směsi jsem umístil do nádob a postupně z nich pipetou nabíral požadované 

množství vzorků. Nádoby byly uzavíratelné, abych zabránil odpařování připravených směsí, 

protože měření probíhalo dva dny.  

Nyní už můžeme přistoupit k samotné přípravě výbuchové komory, do níž připevníme 

palník, tak aby se jeho vodiče vzájemně nedotýkaly. Poté jsem pipetou odměřil požadované 

množství směsi a nalil do připravené misky, kterou jsem vložil na ohřívací spirálu, tímto 

krokem je vnitřní část připravená. Tato část přípravy musí být co nejrychlejší, aby se 

zabránilo zbytečnému odpařování kapaliny, které by pak způsobovalo nepřesnost měření. 

Nyní přichází na řadu položení pauzovacího papíru a jeho přichycení přírubou s pákovými 

uzávěry. Následně komoru zasuneme pod ventilaci a zajistíme dveře proti vyražení. Další 
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kroky směřovaly k ovládacímu panelu, kde jsem nastavil nové měření kapaliny, s teplotou 

odpařovací misky 150 °C, rychlost otáček ventilátoru na 3000 otáček za minutu a 

nakonec jsem zvolil „DC chemická“ iniciace a „start“. Poté jsem musel počkat, než se objem 

navážky celý vypaří. Po uplynutí této doby jsem na displeji ovládacího panelu stiskl „iniciace 

bez rozviřování“ a za pár sekund dojde k iniciaci palníku. Následně se pak vyhodnocuje, zda 

k výbuchu došlo či nikoliv. K tomu nám dopomáhá spuštěný program na pracovní stanici, 

který měří změny teplot. Následně jsem opakoval měření pro dolní a horní meze výbušnosti 

přičemž jsem zvyšoval nebo snižoval objem navážky v závislosti, zda došlo nebo nedošlo 

k výbuchu. V příloze č. 2 nalezneme grafy vybraných měření, ve kterých uvidíme rozdíl 

přitom, když k výbuchu došlo nebo nedošlo. Celkově jsem provedl přes šedesát měření. 

8.3 Výsledky měření 

K výsledkům měření jsem se dopracoval výše uvedeným postupem, přičemž výsledná 

měření, byla měřená třikrát, aby byla potvrzena skutečná mez výbušnosti. Poté co jsem 

stanovil skutečnou mez výbušnosti v ml, bylo nutné jí zpětně přepočítat na objemová 

procenta, jak popisuji v níže uvedených tabulkách 3 a 4. 

Tabulka 3: Vypočtené a naměřené hodnoty dolní meze výbušnosti [vlastní] 

Poměr látek Vypočtené hodnoty Naměřené hodnoty 

Toluen/Líh [%] Dolní mez [%] Dolní mez [ml] Dolní mez [%] Dolní mez [ml] 

100T 1,2 5,1 1,1 4,9 

75T/25L 1,5 5,4 1,5 5,3 

50T/50L 1,8 6,4 1,8 6,5 

25T/75L 2,5 8,5 2,1 6,5 

100L 3,9 9,1 3,7 8,6 

 

Tabulka 4: Vypočtené a naměřené hodnoty horní meze výbušnosti [vlastní] 

Poměr látek Vypočtené hodnoty Naměřené hodnoty 

Toluen/Líh [%] Horní mez [%] Horní mez [ml] Horní mez [%] Horní mez [ml] 

100T 7,1 29,9 7,6 31,5 

75T/25L 8,5 30,5 8,9 33,0 

50T/50L 10,6 37,7 10,9 40,1 

25T/75L 13,9 43,9 14,2 45,6 

100L 20,5 48,0 22,7 51,4 

Kde značka T představuje toluen a značka L představuje technický líh, číslo pak udává 

procentuální zastoupení látky ve směsi. 
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Hodnoty pro 100% toluenu a technického líhu (v tabulkách s označením 100T a 100L), 

byly čerpány z bezpečnostních listů (viz příloha č. 4 a č. 5). Všimněme si, že rozdíl mezi 

udávanými hodnotami se lišil, až o 2 objemová %, což mě velmi překvapilo. Přičemž jsem 

tomuto měření přikládal důležitou váhu a věnoval jsem mu hodně času. Přesnost byla 

důležitá. Co se týká hodnot uprostřed tabulek, ty byly vypočítány programem a očekával 

jsem, že se hodnoty budou lišit více, než tomu bylo právě u bezpečnostních listů. K mému 

údivu tomu však tak nebylo. Povšimněme si prosím, že největší rozdíl činil jen lehce přes 0,4 

objemových %, což v porovnání s rozdíly, se kterými jsem se setkal u bezpečnostních listů, 

byly o dost přesnější a to až o pětinásobek. A i když vezmeme v úvahu drobné odchylky při 

výpočtech a samotných měření, dojdeme k závěru, že rozdíly jsou poměrně vysoké a v praxi 

by se k nim mělo přihlížet spíše orientačně. Velikost a rozsah výbuchu i u dolních mezí může 

představovat obrovské nebezpečí nejen pro majetek, ale také především pro lidské zdraví, 

nebo v nejhorším případě pro lidské životy. 

Pro lepší a jasnější znázornění přikládám i grafy výsledných hodnot, které můžeme 

vidět na obrázcích 15 a 16. 

 

Obrázek 15: Grafické znázornění vypočtených a naměřených hodnot LEL 
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Měřením tedy byly stanoveny meze výbušnosti směsi toluenu a technického líhu vlastně 

ve třech základních bodech, které představují uvedené poměry daných látek. Ale i kdybychom 

měřili s mnohem menšími kroky, např. po 5 objemových %, výsledky by se razantně nelišily. 

 

Obrázek 16: Grafické znázornění vypočtených a naměřených hodnot UEL 
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9 Závěr 

Cílem této práce bylo stanovit meze výbušnosti mnou zvolené směsi hořlavých 

průmyslových kapalin. Pro tyto účely jsem si zvolil tedy toluen a technický líh. Hlavními 

důvody proč jsem si tyto látky zvolil, byla jejich poměrně snadná dostupnost, i když u toluenu 

jsem musel sepsat čestné prohlášení, že mnou koupená látka bude opravdu využita pro 

akademickou práci. Další důvod byl ten, že obě dvě látky spadají do stejné třídy 

nebezpečnosti, ale zároveň mají rozdílné meze výbušnosti, aby měření nebylo příliš náročné a 

výsledky byly dobře srozumitelné. Měření jsem prováděl ve výbuchové komoře VK – 100 

v laboratoři protivýbuchové prevence LC115. 

Závěrem bych chtěl ale podotknout několik aspektů, které mohli mé měření ovlivnit. 

V bezpečnostních listech je uvažováno s teplotou 20°C a i když jsem v přepočtovém programu 

zvolil 30°C pro další měření bych zvolil i více, poněvadž při skutečném laboratorním měření a 

časové náročnosti, bychom potřebovali nechat komoru (přesněji elektrickou topnou spirálu, která 

zahřívá vzorek) dlouho chladnout, přibližně tak dlouho, jak se provádí jedno měření, tím pádem 

by měření zabralo dvojnásobek času, tudíž plné čtyři pracovní dny. Jelikož zmíněné elektrické 

topné spirály mají dlouhou tepelnou setrvačnost. 

Postup měření probíhal podle kapitoly 8.3. Celkem jsem provedl 62 měření a stanovil 

všechny mnou požadované meze výbušnosti. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách č. 3 a 

č. 4 pro lepší přehlednost přikládám i výsledné grafy, které můžeme vidět na obrázku 15 a 16. 

Výsledky nejsou zas až tak překvapivé, kromě zmiňovaných čistých látek, jejichž meze 

výbušnosti jsem čerpal z bezpečnostních listů (viz přílohy č. 4 a č. 5), zde rozdíly činily až 

2,2%. U ostatních mezí, které jsem početně stanovil díky Le Chatelierovu pravidlu, byly 

rozdíly maximálně do 0,4% což je pro mě zajímavé zjištění, předpokládal jsem opak. Ale také 

musíme přihlédnout k tomu, že výrobce těchto látek, může stanovovat meze výbušnosti na jiných 

zařízeních, má k dispozici právě vyrobené látky, ty mé byly rok staré a dále pak měření probíhají 

déle a mohou být proto přesnější. 

Krokování jsem zvolil po 25% látky, kdybych zvolil méně, výsledky by nebyly tak 

jasné, ale za to by bylo měření rychlejší. Na druhou stranu, kdybych zvolil krokování např. po 

10%, výsledné grafy by se příliš nelišily, ale za to samotné měření by se protáhlo čtyřikrát. 

Po celkovém shrnutí všech aspektů měření musím konstatovat, že pro mě osobně mělo 

měření smysluplný význam a docílil jsem všech stanovených cílů. Z hlediska bezpečnosti ale 

musím podotknout, že mě nemile překvapilo zjištění, že dolní meze výbušnosti čistého 
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technického líhu a jeho směs s 25% toluenu, se pohybují ještě pod hranicí, kterou stanovil 

výrobce v bezpečnostním listu respektive vypočítanou dle Le Chatelierova pravidla a to až o 

0,4%. Právě u nižších koncentrací, kdy se látka hůře zjišťuje v prostředí, vzniká riziko 

podcenění nebezpečí, které může mít závažné důsledky nejen na majetku, ale také na lidském 

zdraví, nebo v nejhorším případě i na lidských životech. 
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