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Předmluva 

 

Tento návrh metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti byl zpracován v rámci disertační 

práce „Návrh metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti“ na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství, VŠB-TU OSTRAVA. Tento návrh neprošel žádným schvalovacím procesem a 

jeho obsah je v současné době pouze informativní. 
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Úvod 

 

Pro vyloučení vzniku nebezpečí výbuchu je vhodným opatřením zabránění vzniku výbušné 

směsi plynů, a nebo směsi plynu a par hořlavých kapalin. Pro případy, kdy přes veškerá úsilí a 

snahy dojde k úniku hořlavé kapaliny či jinému rizikovému stavu, by měl být po ruce nástroj 

schopný podat co největší škálu informací o dané látce. Jednou z vhodných informací jsou i 

teplotní meze výbušnosti. Teplotní meze výbušnosti jsou vhodné zejména pro hodnocení 

nebezpečí výbuchu hořlavých kapalin v uzavřeném prostoru. Meze názorněji vyjadřují 

nebezpečí hořlavých kapalin v uzavřených technologických zařízeních, dávají lepší představu 

o možném nebezpečí při náhlé odchylce teploty od provozního stavu. 

 

Tyto meze závisí především na: 

• vlastnostech hořlavé látky, 

• teplotě a tlaku, 

• velikosti a tvaru nádoby, 

• iniciačním zdroji (typ, velikost energie). 

 

Pro dosažení spolehlivých a porovnatelných výsledků je proto nutné definovat standart 

(zařízení a postup), tedy podmínky, za kterých se mají teplotní meze výbušnosti stanovit. 
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1. Předmět návrhu metodiky 

Tento návrh metodiky stanovuje zkušební metodu pro stanovení teplotních mezí výbušnosti 

par hořlavých kapalin a jejích směsí se vzduchem. Místo vzduchu může být jako 

okysličovadlo použita směs vzduchu a inertního plynu. V tomto návrhu výraz „vzduch“ 

zahrnuje také směs vzduchu a inertního plynu, tedy koncentraci kyslíku < 21 % obj. 

 

2. Právní rámec  

Stanovení teplotních mezí výbušnosti je významným krokem v oblasti protivýbuchové 

prevence a tedy i v oblasti požární ochrany. Zajištění ochrany před požárem a výbuchem 

primárně vychází z vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Při konstrukci zkušebního 

zařízení byly výchozími normativními podklady následující - ČSN ISO 6184 - 3 „Systémy 

ochrany proti výbuchu, část 3: Určování ukazatelů výbuchu směsí palivo vzduch, jiných než 

jsou směsi prach/vzduch a plyn/vzduch“ a ČSN EN 1127 „Výbušná prostředí – Prevence a 

ochrana proti výbuchu – část 1: Základní pojmy a metodologie.“ 

 

3. Termíny a definice 

3.1 hořlavá látka (combustible substance) 

látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi, která, pokud 

dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním prostředkem 

(nejčastěji se vzduchem) 

 

3.2 výbuch (explosion) 

náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo 

vzrůstem obou těchto veličin současně 

 

3.3 rozsah výbušnosti (explosion range) 

rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat výbuch 

 

3.4 meze výbušnosti (explosion limits) 

meze rozsahu výbušnosti 
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3.5 dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit (LEL))  

dolní mez rozsahu výbušnosti 

 

3.6 horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit (UEL)) 

horní mez rozsahu výbušnosti 

 

3.7 bod vzplanutí FP (flash point (FP)) 

minimální teplota, za stanovených podmínek zkoušky, při které kapalina vytvoří 

dostatečné množství plynů nebo par, že se po aplikaci iniciačního zdroje okamžitě 

vzplane 

 

3.8 dolní teplotní mez výbušnosti LEP (lower explosion point (LEP)) 

teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu 

rovna dolní mezi výbušnosti 

 

3.9 horní teplotní mez  výbušnosti UEP (upper explosion point (UEP)) 

teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu 

rovna horní mezi výbušnosti 

 

3.10 výbušná atmosféra (explosive atmosphere) 

směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při 

atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé 

nespálené směsi 

 

3.11 inertizace (inerting) 

přidávání inertní látky tak, aby bylo zabráněno vzniku výbušných atmosfér 

 

3.12 mezní koncentrace kyslíku (limiting oxygen concentration (LOC)) 

nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, 

při které nemůže dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu 
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3.13 páry (vapour) 

plynná fáze odpařující se z kapaliny; pokud není uvedeno jinak, výraz „plyn“ 

v tomto návrhu zahrnuje také páry 

 

3.14 vzorek (sample) 

látka nebo směs látek, pro kterou se stanovují teplotní meze výbušnosti 

 

Poznámka: V současné praxi (i v současně platných normách) je obvyklé používání i 

jiných názvů. 

 

4. Zkušební metoda 

4.1 Princip 

Základním principem této zkušební metodiky je umístění zkoušené kapaliny do 

uzavřeného prostoru a následné stanovení teplotních mezí výbušnosti pomocí regulace 

teploty a iniciace vzniklé odpařené směsi par hořlavé kapaliny se vzduchem.  

 

4.2 Reakční složky a materiály 

4.2.1 Hořlavá látka 

 Zkušební (reakční) látkou je hořlavá látka. Tato hořlavá látka může být získána z: 

• Jedné látky, nebo směsi látek o definovaném složení 

• Vzorek z praxe o známém nebo neznámém složení 

Je-li použita látka nebo směs látek musí být v protokolu uvedena čistota látky. 

V případě vzorku z praxe o známém složení, musí být složení uvedeno 

v protokolu o zkoušce. Jedná-li se o vzorek z praxe o neznámém složení, musí být 

vzorek co nejlépe popsán. 

Nádoba na vzorek musí být před i po odběru vzorku uzavřena, aby se zabránilo 

případné kontaminaci nebo změnám vzorku způsobených například únikem 

těkavých složek. 
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4.2.2 Vzduch 

Je-li použito syntetického vzduchu, musí být tato skutečnost uvedena v protokolu 

o zkoušce, jinak je použito vzduchu o obvyklém složení.  

4.3 Zkušební zařízení 

4.3.1 Všeobecně 

Zkušebního zařízení VK-20 je popsán na Obr. 1. Zkušební zařízení pro stanovení 

teplotních mezí výbušnosti (výbuchová komora) je složena z:  

• zkušební nádoby, 

• iniciačního zdroje, 

• regulátorů teplot, 

• ovládání míchadla a bezpečnostních prvků, 

• vyhodnocovací části. 

 
1…zkušební nádoba  
2…kryt vnější topné spirály  
3…vnější topná spirála  
4…nádoba na kapalinu  
5…vnitřní topná spirála  
6…míchadlo  
7…motorek  
8…elektrody  
9…iniciační palník  
10…teplotní čidlo kapaliny  
11…teplotní čidlo prostředí  

12…kulové ventily  
13…čidlo pro měření koncentrace kyslíku  
14…digitální teploměr  
15…teplotní regulátor vnější spirály  
16…teplotní regulátor vnitřní spirály  
17…ovládací panel míchadla a iniciace  
18…PC  
19…dusíková láhev  
20…přívod dusíku  
21…regulátor tlaku 
22…víko  

 
Obr. 1 Zjednodušené schéma výbuchové komory VK-20  
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4.3.2 Zkušební nádoba 

VK-20 je sestavena z několika částí. První část tvoří zkušební nádoba, ve které 

probíhá vlastní měření (výbuch). Druhou část tvoří čtvercový podstavec 

výbuchové komory. Podstavec je tvořen z ocelové nerezové desky o hraně 500 

mm. Na tuto desku jsou navařeny čtyři nohy o výšce 700 mm. Výbuchová komora 

je tvořena dvěma válci z nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Vnitřní válec (zkušební 

nádoba) má průměr 300 mm a výšku cca 280 mm. Objem této zkušební nádoby je 

20 l a nádoba splňuje požadavky na kubickou nádobu. Kolem vnitřního válce se 

nachází válec vnější o průměru 400 mm a výšce 180 mm. Vnější válec slouží jako 

zakrytování vnější topné spirály. Tato spirála slouží k vyhřívání vnitřního prostoru 

zkušební nádoby.  

Do komory respektive vnitřního válce, viz Obr. 2, vede několik otvorů, které jsou 

osazeny JS 3/8“ ventily. Tyto ventily slouží jako průchodky pro umístění měřících 

čidel a přívod inertního nebo hořlavého plynu. Na dně výbuchové komory se 

nachází míchadlo, poháněné motorkem. Míchadlo slouží k homogenizaci vzduchu 

a par hořlavé kapaliny v komoře. Ze spodní strany komory jsou přivedeny vodiče 

pro elektrody: 

• Iniciace pomocí vysokonapěťového indukčního zdroje 

• Iniciace pomocí chemického iniciátoru nebo tavného drátku 

Uvnitř komory je umístěna kovová miska, o průměru 80 mm, do které se umisťuje 

nádobka se zkušebním vzorkem (hořlavá kapalina). Misku je možné zahřívat 

topnou spirálou, díky čemuž dochází k rychlejšímu ohřevu hořlavé kapaliny, 

popřípadě jejímu celkovému odpaření, které je žádoucí při stanovení 

koncentračních mezí výbušnosti.  

Vnitřní topná spirála je spolu s vnější napájena ze sítě pomocí regulátoru teploty a 

je tak zajištěno, že je teplota v nádobě udržována na požadované hodnotě. 
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Obr. 2 Uspořádání vnitřního prostoru výbuchové komory  

 

Horní okraj komory je potažen silikonovým těsněním pro ztlumení nárazu 

příklopného víka. Toto příklopné víko je součástí výbuchové komory a v případě 

měření je přichyceno pomocí elektromagnetu k nadstavci připevněném k základně 

komory. Víko plní funkci zhášecího mechanizmu pro případ, kdy ve výbuchové 

komoře dojde k zahoření zbytku testovaného vzorku kapaliny.  

Obsluha opticky vyhodnotí stav, v případě nežádoucího hoření stisknutím tlačítka 

dojde k přerušení napájení elektromagnetu a víko dosedne na okraj výbuchové 

komory.  

 

4.3.3 Iniciační zdroj 

Jako iniciačního zdroje je použito série indukčních jisker mezi dvěma 

elektrodami. Elektrody mají konce umístěny uprostřed výbuchového prostoru. 

Jako materiálu pro elektrody je použito korozivzdorné oceli. Elektrody tvoří hroty 

s průměrem 4 mm. Úhel konstrukce hrotu je 60°. Vzdálenost mezi špičkami je 5 

mm a hroty jsou stavitelné. Elektrody jsou umístěny v teflonových průchodkách, 

aby byla zajištěna těsnost během zkoušek, tepelná odolnost a také odpovídající 

izolační odpor proti tělesu zkušební nádoby. 

4.3.3.1 Indukční jiskra 

Jako zdroje pro vytváření indukčních jisker je použito vysokonapěťového 

transformátoru s efektivní hodnotou 15 kV a zkratovým proudem mezi 20-30 mA. 
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Vinutí transformátoru je připojeno k napájecí síti přes časovač, který je možné 

nastavit na různé doby výbojů. Rozsah nastavení časovače je 0,2-2 sec. Doba 

výbojů se nastaví na minimum, tedy 0,2sec, pokud je tato doba nedostačující, 

nevede k zapálení směsi, doba výbojů se prodlouží na 0,5sec, popřípadě více. 

Ve vzduchu, za atmosférických podmínek, výše uvedený zdroj, na základě 

kalorimetrických a elektrických měření, dává jiskry o výkonu přibližně 10W. Pro 

případ, že je tato hodnota nedostatečná, lze použít jiného typu iniciačního zdroje. 

Tato další typy iniciačních zdrojů jsou popsány níže.  

4.3.3.2 Tavný drát 

Tento iniciační zdroj vytváří elektrický oblouk průchodem elektrického proudu 

přes rovný tavný drát, který je zapojen mezi dvě kovové elektrody. Elektrická 

energie pro roztavení drátu se dodává ze zdroje. Vhodným materiálem, který byl 

použit na elektrody, je korozivzdorná ocel. Elektrody jsou umístěny do středu 

výbuchového prostoru a jsou navzájem rovnoběžné. Jako tavný drát je mezi 

elektrody používán NiCr drát o průměru (0,05-0,2mm). 

4.3.3.3 Chemický iniciátor  

Dalším užitým typem iniciátoru je chemický iniciátor (dále jen „palník“) o 

iniciační energii 86 J (viz. Obr. 3). Tohoto iniciátoru se užívá v případě, kdy 

vzniklou směs nejsou předchozí typy iniciačních zdrojů schopny iniciovat. 

Měření provedena s přítomností palníku mají informativní charakter, protože při 

takové velikosti iniciační energie již dochází k ovlivnění mezí výbušnosti. 

Nevýhodou použití palníku je skutečnost, že při teplotách okolo 170°C dochází 

k jeho samovolné iniciaci. Z tohoto důvodu se doporučuje užití tohoto iniciátoru 

pouze pro stanovení mezí výbušnosti do 160°C. 
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ŠPATNĚ…ukazuje, jak nemá být chemický iniciátor použit, je třeba zbavit vodiče jejich izolace 

SPRÁVNĚ…zobrazuje správné užití chemického iniciátoru bez izolací vodičů  

Obr. 3 Chemický iniciátor 

 

4.3.4 Regulace teplot 

Pro měření při teplotách vyšších než jsou teploty okolí, je zařízení vybaveno 

regulací teploty nezávisle pro dvě spirály. 

4.3.4.1 Regulace teploty odpařovací spirály 

Regulátor je schopen udržovat teplotu spirály na konstantní hodnotě v rozsahu 

do 300°C. Termočlánek (čidlo regulátoru) je umístěn na odpařovací spirále. Této 

spirály se využívá pro ohřev vzorku. 

4.3.4.2 Regulace teploty vyhřívací spirály 

Regulátor je schopen udržovat teplotu spirály na konstantní hodnotě v rozsahu do 

300°C. Termočlánek je umístěn na vyhřívací spirále. Tato spirála slouží k ohřevu 

výbuchového prostoru, aby se eliminovala kondenzace odpařených podílu.  

 

4.3.5 Ovládání míchadla a bezpečnostních prvků 

Zkušební zařízení je vybaveno míchadlem s regulací otáček. Otáčky míchadla 

jsou regulovány pouze intuitivně, protože pro průběh zkoušky nemají otáčky, 

jejich hodnota, význam. Důležitým faktorem je pouze homogenizace zkušební 

směsi. 

Tlačítko pro ovládání bezpečnostního prvku slouží k ovládání klapky, která je při 

zkoušce otevřena.  K uzavření klapky dochází v případě zahoření zbytku vzorku 
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po iniciaci ve výbuchové komoře, aby bylo zabráněno přístupu vzdušného kyslíku 

a tím došlo k uhašení zbytku vzorku.  

Druhým bezpečnostním prvkem, který je nainstalován na zařízení, je elektroventil 

s napojením na inertní plyn. K inertizaci výbuchového prostoru dojde po stisknutí 

tlačítka INERTIZACE. Jako inertního plynu je použito dusíku.  

 

4.3.6 Vyhodnocovací část 

Vyhodnocovací část je složena z teplotních čidel, která jsou umístěna ve 

výbuchové komoře tak, aby zaznamenávala teplotu zkušebního vzorku – kapaliny 

a teplotu uvnitř výbuchové komory – teplotu směsi plynu se vzduchem. 

Termočlánek pro měření teploty kapaliny je do komory zaveden zboku a jeho 

konec se přikládá těsně k povrchu kapaliny v misce. 

Termočlánek pro měření teploty směsi plynu se vzduchem je do výbuchové 

komory přiveden zboku a je umístěn do střední části výbuchového prostoru. 

Další termočlánky, které jsou na komoře umístěny, mají pouze informativní 

charakter a jsou umístěny na vnitřní stěně výbuchové komory. 

Všechny použité termočlánky jsou opatřeny K-konektorem, aby bylo možné jejich 

připojení na různé typy měřících přístrojů. 

Pro záznam teploty jsou termočlánky připojeny na přístroje, který je vybaven 

loogrovací funkcí. Tato funkce umožňuje záznam teplot během zkoušky 

v intervalu 1sec. a následně, pomocí USB rozhraní a software převod naměřených 

hodnot do počítače, kde se dá s těmito daty dále pracovat a vyhodnocovat je. 

Funkce grafického zobrazení umožňuje zobrazit několik řad měření v jednom 

grafu. Grafické zobrazení poskytuje funkce zobrazení s reálnou časovou osou, 

zoom, náhledy ovládání legendy grafu a zvýraznění měřících bodů přidávání nebo 

odebírání řad naměřených dat. Software pracuje pod Windows 95, 98, Me, NT, 

2000, XP, Vista, WIN 7. 
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4.4 Postup a průběh vlastní zkoušky 

Určování meze výbušnosti se skládá ze série pokusů o iniciaci, které se provádějí 

ve zkušební směsi, kdy se mění teplota zkoušené látky. 

4.4.1 Pracovní postup 

1. Upevnit pomocný iniciační zdroj (tavný drátek nebo palník) na elektrody. 

2. Výbuchová komora se vyhřeje na teplotu, při které má měření probíhat. 

3.  Do výbuchové komory se vloží zkoušený vzorek v misce, která musí mít 

maximálně teplotu okolí. Je třeba použít dostatečné množství vzorku, aby 

nedošlo k jeho případnému odpaření a tím znehodnocení měření. Odpaření 

vzorku hrozí zejména při vyšších teplotách, ale je závislé také na 

vlastnostech zkoušené látky. 

4. Do kapaliny se umístí teplotní čidlo (termočlánek), pomocí kterého se 

sleduje teplota vzorku.  

5. Výbuchový prostor se překryje hliníkovou folií (alobal), aby nedocházelo 

k úniku odpařených podílů ze zkušebního vzorku mimo výbuchový prostor. 

6. Zapne se záznamové zařízení a sleduje se teplota vzorku (kapaliny). Ve 

chvíli, kdy se teplota vzorku přiblíží hodnotě, která je požadována, 

přistoupí se k iniciaci dle kroku 7 a 8.  

7. Pokud vzorek dosáhl požadované teploty, zapne se míchadlo, aby došlo 

k homogenizaci odpařených podílů a vzduchu ve výbuchové komoře. 

Během homogenizace, která by měla probíhat 2 min., zkontrolujeme 

nastavení indukčního zdroje – doby jiskření. Po uplynutí doby, po kterou se 

směs homogenizuje, je třeba vypnout míchadlo a počkat 1 min., aby došlo 

k ustálení směsi. 

8. Po ustálení směsi se přistoupí k iniciaci pomocí indukčních jisker 

stisknutím tlačítka START na indukčním zdroji. Pokud dojde k iniciaci, 

pokračuje se krokem 9. Pokud k iniciaci nedojde pomocí indukčního 

zdroje, použije se náhradní iniciační zdroj (palník nebo tavný drát) – pokud 

byl náhradní iniciační zdroj do komory v kroku 1 umístěn. To zda k iniciaci 

došlo je patrné vizuálně, popřípadě nárůstem teploty ve výbuchovém 
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prostoru v době iniciace minimálně o 10°C. V případě, že nedojde 

k iniciaci ani náhradním iniciačním zdrojem postupuje se dle kroku 10.   

9. Pokud jsou po iniciaci v komoře pozorovány plameny, stiskem tlačítka 

KLAPKA, dojde ke spuštění bezpečnostní klapky, následně je třeba 

stisknout tlačítko INERTIZACE, pomocí kterého se do prostoru výbuchové 

komory napustí inertní plyn a prostor se inertizuje. Ukončí se záznam teplot 

a přikročí se k vyhodnocení naměřených dat. 

10. Pokud k iniciaci nedošlo, stiskem tlačítka INERTIZACE je do prostoru 

výbuchové komory napuštěn inertní plyn. Následně je třeba pozvolna 

uvolnit hliníkovou folii (alobal), tak aby došlo k pozvolnému úniku směsi 

par a inertního plynu z výbuchového prostoru. 

11. Po každém pokusu je třeba výbuchovou komoru řádně odvětrat a 

mechanicky vyčistit. V případě vzniku kondenzátu na stěnách výbuchové 

komory je vhodné doplnit mechanické čištění také chemickým. Dále je 

třeba po každém pokusu vyčistit a zchladit odpařovací misku.   

 

4.4.2 Vyhodnocení výsledků měření 

Je-li zkoumaný vzorek hořlavé kapaliny při zvoleném nastavení teploty 

minimálně 2 x kladně iniciován, tedy dojde po iniciaci k vizuálnímu pozorování 

plamene, nebo pokud se teplota uvnitř výbuchového prostoru po iniciaci zvýší 

minimálně o 10°C, je potřeba přenastavit vyhřívání výbuchové komory směrem 

dolů (na nižší teplotu) nebo nahoru (na vyšší teplotu), podle toho, která teplotní 

mez se stanovuje.  

V blízkosti hledané teplotní meze výbušnosti se velikost kroku pro změnu 

nastavení teploty uvnitř výbuchové komory volí tak, aby tento krok byl roven 

maximálně 5°C. 
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Na Obr. 4 je uveden algoritmus pro postup a vyhodnocení měření dolní teplotní 

meze výbušnosti.  

Legenda k Obr. 4, kde: 

i……počet pokusů při dané teplotě 

x……počet kladných pokusů (pokusy, kdy došlo k iniciaci) 

y……počet negativních pokusů (pokusy, kdy se směs nepodařilo iniciovat)  

 

Pro horní teplotní mez výbušnosti je rozhodovací proces stejný, pouze místo 

snižováni teploty se teplota zvyšuje a výsledkem není hodnota LEP, ale hodnota 

UEP, tedy horní teplotní mez výbušnosti.  Stanovení mezí výbušnosti se provede 

dle následujících tabulek č. 3 a 4. 
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Obr. 4 Algoritmus pro stanovení LEP 
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Tabulka č. 3  Možné výsledky série pokusů při dané teplotě a další postup stanovení LEP 

Teplota 
Pokus 

Další postup měření Doplňující pokus 
1 2 3 

T A A A 
teplota se sníží a provede se další série 

pokusů   

T A A N 
teplota se sníží a provede se další série 

pokusů   

T A N N provede se doplňující pokus 
A - teplota se sníží 

N - jedná se o LEP 

T N N N jedná se o hodnotu LEP 
  

A – směs se podařilo iniciovat 

N – směs se nepodařilo iniciovat 

 

Tabulka č. 4  Možné výsledky série pokusů při dané teplotě a další postup stanovení UEP 

Teplota 
Pokus 

Další postup měření Doplňující pokus 
1 2 3 

T A A A 
teplota se zvýší a provede se další 

série pokusů   

T A A N 
teplota se zvýší a provede se další 

série pokusů   

T A N N provede se doplňující pokus 
A - teplota se zvýší 

N - jedná se o UEP 

T N N N jedná se o hodnotu UEP 
  

A – směs se podařilo iniciovat 

N – směs se nepodařilo iniciovat 

 

4.4.3 Způsob zpracování naměřených charakteristik  

Naměřené charakteristiky jsou zpracovány ve formě tabulek a grafů. Výsledkem 

měření je stanovení horní nebo dolní teplotní meze výbušnosti, popřípadě 

konstatování, že teplotní meze výbušnosti nelze stanovit. 

 

4.4.4 Protokol o zkoušce 

V protokolu o provedené zkoušce musí být uvedeny následující údaje: 

• Název laboratoře, osoba, která měření provedla, datum; 
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• Zkušební podmínky; 

• Teplota, tlak okolí; 

• Identifikace vzorku; 

• Identifikace okysličovadla, případně identifikaci a množství použitého 

inertního plynu; 

• Stručný popis zkušebního zařízení; 

• Použitý iniciační zdroj; 

• Co bylo předmětem určování (LEP/UEP); 

• Naměřené hodnoty; 

• Nejistoty měření; 
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Příloha A - Bezpečnostní prvky výbuchové komory 
 

Z důvodu zajištění bezpečnosti při práci s VK-20 a v jejím okolí bylo nutné doplnit 

zařízení a laboratoř o níže uvedené bezpečnostní prvky, které zajišťují jak pasivní, tak i 

aktivní bezpečnost osob. 

 

Ochrana před účinky vysokého napětí 

Pro iniciaci hořlavého souboru ve výbuchové komoře se jako jednoho z možných 

iniciačních zdrojů používá vysokonapěťové indukční jiskry. Aby nedošlo k poškození zdraví 

v důsledku zásahu elektrickým proudem, bylo zařízení umístěno do prosklené komory (viz 

Obr. 1. A).  

Tato komora plní dvě základní funkce: 

• Ochrana před zásahem elektrickým proudem 

• Usměrnění odvodu výparů a spalin 

V případě, že se otevřou jedny ze dvou dveří komory nelze přistoupit k iniciaci 

výbušného souboru, protože dveře jsou osazeny elektromagnetickými spínači. Tyto spínače, 

v případě otevření dveří, zajistí rozpojení napájecího obvodu pro iniciační zdroje, díky tomu 

není možné, aby došlo k zasažení obsluhy elektrickým proudem. 

 

 
Obr. 1. A Bezpečnostní ochrana před účinky vysokého napětí 
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Ochrana před popálením a nežádoucímu hoření 

Jak bylo popsáno dříve, slouží výbuchová komora ke stanovení teplotních mezí 

výbušnosti. Díky způsobu stanovení zůstává po proběhnutí pokusu v odpařovací misce 

zbytkové množství testované látky. V případě, kdy je pokus kladný, dojde tedy k iniciaci 

směsi odpařené hořlavé látky se vzduchem, může dojít k vzplanutí tohoto zbytkového 

množství. Pro tento případ byla výbuchová komora vybavena víkem s elektromagnetem 

Obr. 1.B, aby bylo možné bezpečné uzavření výbuchového prostoru a vyhoření oxidačního 

prostředku (vzdušného kyslíku).  

Z důvodu urychlení uhašení hořícího zbytku, je dále výbuchová komora vybavena 

přívodem inertního plynu (dusík), který je osazen elektroventilem, viz Obr. 1. B.  

Po zpozorování hoření ve výbuchové komoře obsluha, uvolní víko a následně prostor 

zinertizuje. Až po provedení těchto úkonů je možné přistoupit k další práci se zařízením. 

 

   
Obr. 1. B Umístění bezpečnostních prvků na VK-20 
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Příloha B - Bezpečnost a rizika spojená s provedením zkoušek 
 

Během práce na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři je obsluha vystavena 

následujícímu ohrožení: 

• Ohrožení popálení a opaření končetin a obličeje 

• Ohrožení zasažení očí 

• Ohrožení poleptání dýchacích cest 

• Ohrožení zašpinění 

Na základě provedené analýzy rizik byly stanoveny organizační a technická opatření 

pro minimalizaci rizik při práci na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři a doporučené 

osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 

Organizační a technická opatření pro minimalizaci rizik  

Pro bezpečnou práci na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři musí být provedena 

následující opatření: 

• Manipulaci se zkušebním zařízením může provádět pouze osoba 

proškolená z hlediska bezpečnosti práce v laboratořích a bezpečnosti 

práce na zkušebním zařízení VK-20; 

• Musí být zabráněno náhodnému vznícení statickou elektřinou, třením, 

nárazy nebo jiným způsobem během manipulace se vzorky; 

• Všechny otvory (vstupy) do výbuchové komory musí být před 

zahájením zkoušky správně uzavřeny; 

• Po zkoušce může zůstat ve výbuchové komoře žhnoucí materiál. Pokud 

tento materiál začne po otevření komory hořet plamenem, nesmí dojít 

k ohrožení osob; 

• S toxickými vzorky a zplodinami (pokud jsou používány) musí být 

nakládáno a musejí být zneškodňovány tak, aby nebyl poškozen 

personál ani životní prostředí; 

• Laboratoř musí být vybavena funkčním hasícím práškovým přístrojem; 
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• Laboratoř musí být vybavena hygienickými potřebami pro očistu 

obsluhy pracující se zkušebním zařízením VK-20; 

• Pro práci na zkušebním zařízení – výbuchová komora VK-20 – musí 

být k dispozici stručný a přehledný návod k použití – zkušební postup 

(viz příloha dokumentu); 

• Ve zkušební laboratoři musí být udržována čistota a pořádek; 

• Zařízení, přístroje a nářadí musí být udržovány v provozuschopném a 

bezpečném stavu; 

• Obsluhuje-li pracovník elektrické zařízení smí se dotýkat jen těch částí, 

které jsou pro obsluhu určeny. K těmto částem zařízení musí být vždy 

volný přístup; 

 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pro bezpečnou práci na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři jsou doporučeny 

následující osobní ochranné pracovní prostředky: 

• Ochranné rukavice 

• Ochranné brýle, popř. ochranný štít 

• Ochranný oděv (plášť) 

• Ochrana dýchacích cest (respirátor, popř. ochranná maska) 

 


