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Anotace 

BUTKOVSKÝ, J. Ověření přístroje pro stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku 

podle Penskyho-Martense a verifikace měřicího systému. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-

TU, 2013 

Diplomová práce se zabývá měřením bodu vzplanutí hořlavých kapalin metodou podle 

Penskyho-Martense na automatickém přístroji NORMALAB NPM 440 a ověření jeho 

shody s požadavky normy ČSN EN ISO 2719. Dále jsou vyjmenovány možnosti zjištění 

bodu vzplanutí a předpisy, které tuto hodnotu využívají. Vlastní měření proběhlo  

s referenčními látkami dekan a tetradekan. Certifikovaný referenční materiál diesel byl 

použit pro verifikaci měřicího systému. 

Klíčová slova: bod vzplanutí, Pensky-Martens, hořlavé kapaliny, chemické látky 

 

Abstract  

BUTKOVSKÝ, J. The check of apparatus for determining flash point by Pensky-Martens 

closed cup method and verification of measurement system. Thesis. Ostrava: VŠB-TU, 

2013 

This thesis is concerned with measuring the flash point of flammable liquids by Pensky-

Martens on automatic apparatus NORMALAB NPM 440 and verifying its conformity with 

the requirements of standard ČSN EN ISO 2719. The following contains options to 

determine the flash point and regulations, which make use of this value. The measurement 

was accomplished with reference substances decane and tetradecane. Certified reference 

material diesel was used to verify   the measurement system. 

Keywords: flashpoint, Pensky-Martens, flammable liquids, chemicals 
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Seznam použitých zkratek 

ASTM –  American Society for Testing and Materials, 

ČSN –  Česká technická norma, 

EN –   Evropská norma, 
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CLP -   Klasifikace, označování a balení (Classification, Labelling and Packaging), 

CASEC - Chemical Abstract Substances Evidence Center, 
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1  Úvod 

Dodržení bezpečnostních zásad při nakládání s hořlavými a výbušnými kapalnými směsmi 

pomáhá předcházet nehodám, ke kterým dochází a v minulosti pravidelně docházelo. Proto 

od roku 2008 Organizace spojených národů podporuje celosvětové zavedení globálního 

harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (dále jen GHS)  

a uvnitř tohoto dokumentu pracuje s bodem vzplanutí jako rozhodujícím parametrem  

pro klasifikaci hořlavých kapalin. V Evropě je platné nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek 

a směsí [9], tzv. nařízení CLP, které harmonizuje předchozí právní předpisy Evropské Unie 

se systémem GHS. 

V této diplomové práci je uvedeno, dle jakých metod lze v Evropské unii stanovit bod 

vzplanutí a dle jakých kritérií poté probíhá zatřídění (klasifikace) chemických látek nebo 

směsí v závislosti na hodnotě bodu vzplanutí. Přesné stanovení bodu vzplanutí je důležité 

při provozu komplikovaných technologií například v chemickém nebo ropném průmyslu, 

kde se vyskytuje mnoho různých hořlavých kapalin s různým bodem vzplanutím, které se 

můžou navzájem ovlivňovat při mimořádné události a způsobit tak mnohem horší 

následky, než kdyby se již v návrhu technologie počítalo s bezpečnostním opatřením  

a vedení těchto hořlavých kapalin jinou cestou nebo s lepší ochranou.  

Dále bude řešeno měření teploty vzplanutí na přístroji pro stanovení bodu vzplanutí podle 

Pensky-Martense, který je instalován v laboratoři FBI, VŠB - TU Ostrava. Také se 

proberou možnosti, z jakých zdrojů je možné získat bod vzplanutí. 

Cílem diplomové práce je verifikace měření bodu vzplanutí hořlavých kapalin metodou 

podle Penskyho-Martense a ověření shody přístroje NORMALAB NPM 440 s požadavky 

normy ČSN EN ISO 2719. Konkrétně se stanoví přesný postup měření v souladu s touto 

normou, dále se ověří schopnosti měření přístroje formou opakovatelnosti a nakonec jeho 

verifikace pomocí certifikovaného referenčního materiálu a ověření, zda přístroj měří 

v rámci povolené tolerance. 
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Teoretická část 

2  Přehled literatury dotýkající se bodu vzplanutí 

Seznam literatury, která se dotýká této diplomové práce a potažmo bodu vzplanutí. 

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

a bezpečnostního inženýrství, 2005 – 211 s. ISBN 80-86634-59-0. 

Kniha vysvětlující vlastnosti a parametry nebezpečných látek, spolu s jejich bezpečným 

nakládáním, obsahuje přesný výklad pojmů a požadavků předpisů.  Dále vysvětluje 

přepravu nebezpečných látek a předmětů spolu s podmínkami pro zařazení nebezpečných 

látek do tříd podle ADR (přeprava po silnici) a RID (přeprava po železnici). Součástí je 

také přeprava nebezpečných odpadů, klasifikace nebezpečných látek podle zákona  

o prevenci závažných havárií a možnost získání potřebných informací o nebezpečných 

látkách. 

MONTEMAYOR, R. G., Rogerson, J. E., Colbert, J. C., and Schiller, S. B., Reference 

Verifiaction Fluids For Flash Point Determination. Journal of Testing and Evaluation, 

JTEVA, vol. 27, No. 6, November 1999, pp. 423-427, ISSN: 1945-7553 

Článek zabývající se hořlavými kapalinami, které byly využívány k ověření přesného 

měření bodu vzplanutí zkušebního zařízení. Vysvětluje, jaký materiál se využíval 

v minulosti a které jsou využívané nyní. 

ČSN EN ISO 2719 - Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-

Martense. Český normalizační institut. 2004. 

Tato mezinárodní norma se zabývá stanovením teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku 

podle Pensky-Martense, a to pro hořlavé kapaliny, kapaliny se suspendovanými pevnými 

látkami, kapalinami s tendencí vyvářet povrchový film za podmínek zkoušky a dalších 

kapalin. Dá se použít pro kapaliny mající bod vzplanutí vyšší než 40 °C.  

V normě jsou uvedeny dva postupy, prostup A je používán pro barvy a laky, které 

nevytvářejí povrchový film, nepoužité mazací oleje a další ropné produkty, pokud nejsou 

zahrnuty v postupu B. Postup B je používán pro zbytkové topné oleje, ředěné asfalty, 



4 

 

použité mazací oleje, kapaliny s tendencí vytvářet povrchový film, kapaliny 

suspendovaných pevných látek a vysoce viskózních materiálů (polymerní roztoky  

a adhezní látky) 

ČSN ISO 21748 – Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti  

a pravdivostí při odhadování nejistoty měření. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2012.  

Tato mezinárodní norma stanovuje návod pro hodnocení nejistot měření, porovnává 

výsledky mezilaboratorní studie s nejistotami měření. Je použitelná na všechny oblasti 

měření a zkoušek, kde se má stanovit nejistota, která je spojena s výsledkem, který se má 

určit. 

ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Český 

normalizační institut. 2003. 

Tato norma se využívá při projektování stavebních objektů v oblasti požární bezpečnosti 

staveb, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny. Je zde uvedena klasifikace hořlavých 

kapalin podle teploty vzplanutí. 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), In: Sbírka zákonů. 27. 10. 2011, ISSN 1211‑

1244. 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění  

na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích 

nebo předmětech. Dále klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování  

a uvádění chemických směsí na trh na území České republiky. 
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Nařízení komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební 

metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek. 

Toto nařízení stanovuje zkušební metody pro účely provádění zkoušek látek, jsou-li tyto 

zkoušky vyžadovány pro získání informací o podstatných vlastnostech látek. Pro účely 

diplomové práce je důležitá kapitola A9 bod vzplanutí. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb. m. s., o vyhlášení přijetí změn  

a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů 

a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody  

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 

Stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností, 

stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje používání  

a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Stanovuje požadavky na zabalení kusu, 

zápisy do přepravních dokladů, dopravní prostředky včetně technických požadavků  

na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako omezení množství 

přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci atd. 
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3  Pojmy 

Bod vzplanutí - je nejnižší teplota přepočtená k tlaku 101,325 kPa, při které kapalina 

uvolňuje za podmínek definovaných ve zkušební metodě páry v takovém množství, že se  

z nich ve zkušební nádobce vytvoří hořlavá směs se vzduchem. [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. [29] 

Opakovatelnost - Rozdíl mezi dvěma výsledky zkoušky získanými týmž operátorem 

s týmž přístrojem za konstantních pracovních podmínek na identickém zkoušeném 

materiálu smí dlouhodobě při normálním a správném provádění zkušební metody překročit 

mezní hodnoty pouze v jednom případě z dvaceti. [6] 

Přesnost měření - Těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou 

měřené veličiny. [18] 

Verifikace - Experimentální potvrzení a poskytnutím objektivního důkazu, že 

specifikované požadavky jsou splněny. [18] 

Nejistota – parametr přidružený měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které by 

mohly být oprávněně přisuzovány měřené veličině. [6] 
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4  Bod vzplanutí v legislativě 

Dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů [1], odst. 1 §6 musí dovozce nebo výrobce hodnotit nebezpečné 

vlastnosti látky a zařadit jí do jedné nebo více skupin nebezpečnosti a to buď: 

a) 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 

b) 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. 

Seznam vhodných možných metod, které se mohou použít, je uveden v Nařízení komise 

(ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek. 

Definice bodu vzplanutí podle výše uvedeného nařízení zní: 

„Bod vzplanutí je nejnižší teplota přepočtená k tlaku 101,325 kPa, při které kapalina 

uvolňuje za podmínek definovaných ve zkušební metodě páry v takovém množství, že se  

z nich ve zkušební nádobce vytvoří hořlavá směs se vzduchem.“ 
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5  Přehled metod pro stanovení bodu vzplanutí 

Pro stanovení bodu vzplanutí existují dva základní typy měření: otevřený kelímek  

a uzavřený kelímek. 

U přístroje s otevřeným kelímkem se vzorek, který se zahřívá v pravidelných intervalech  

a přivádí nad povrch kapaliny plamen. U uzavřeného kelímku se v pravidelných 

intervalech sklápí plamen po otevření víčka kelímku. Výběr metody se odvíjí od testované 

látky, každá metoda se hodí na jiný druh látky. 

Podkapitoly níže obsahují seznam schválených norem podle nařízení komise (ES)  

č. 440/2008 ze dne 30. května 2008., podle kterých je možné testovat bod vzplanutí u látek. 

Toto nařízení povoluje použití pouze metodou uzavřeného kelímku. 

5.1 Rovnovážná metoda 

ČSN EN ISO 1516 - Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném 

kelímku. 

ČSN EN ISO 3680 - Stanovení vzplane/nevzplane - Rychlá rovnovážná metoda  

v uzavřeném kelímku. 

ČSN EN ISO 1523 - Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném 

kelímku. 

ČSN ISO 3679 - Nátěrové hmoty, ropa a podobné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí. 

Rychlá rovnovážná metoda. 

 

5.2 Nerovnovážná metoda 

5.2.1 Zkušební zařízení podle Abela 

BS EN ISO 13736 - Petroleum products and other liquids. Determination of flash point. 

Abel closed cup method 

NF M07-011 - liquid fuels determination of flash point Abel closed cup method 
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NF T66-009 - Petroleums and derivatives. Closed cup flash point of fluidized and cut-back 

asphalts using the Abel closed tester. 

 

5.2.2. Zkušební zařízení podle Abela-Penskyho 

ČSN EN 57 - Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. Uzavřený 

kelímek podle Abela-Penskyho. 

DIN  51755 - Testing of Mineral Oils and Other Combustible Liquids; Determination of 

Flash Point by the Closed Tester according to Abel-Pensky. 

DIN  51755-2 - Testing of mineral oils and other combustible liquids; determination of 

flash point by the closed tester according to Abel-Pensky, method for determination of the 

flash point below +5 °C up to approximately -30 °C. 

NF M07-036 - liquid fuels determination of flash point Abel-Pensky closed cup method. 

 

5.2.3 Zkušební zařízení TAG 

ASTM D56 - Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester. 

 

5.2.4 Zkušební zařízení podle Pensky-Martense 

ČSN EN ISO 2719 - Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-

Martense. 

DIN 51758 - Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester 

ASTM D93 Standard Test Methods for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester. 

BS 2000-34:2002 - Determination of flash point. Pensky-Martens closed cup method 

NF M 07-019 - Liquid Fuels - Determination Of Flash Point At Over 50-deg C Using The 

Pensky-Martens Closed Cup Method 
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5.3 Pro stanovení viskózních kapalin obsahujících rozpouštědla  

Mohou být použity pouze metody vhodné pro stanovení bodu vzplanutí viskózních 

kapalin. 

ČSN EN ISO 3679 Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném 

kelímku. 

ČSN EN ISO 3680 - Stanovení vzplane/nevzplane - Rychlá rovnovážná metoda  

v uzavřeném kelímku. 

ČSN EN ISO 1523 - Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném 

kelímku 

DIN 53213-1 - Testing of paints, varnishes and similar products containing solvents - 

Flashpoint test using closed cup, determination of flashpoint. 

 

Pro účely tohoto měření byla vybraná metoda dle ČSN EN ISO 2719 - Stanovení bodu 

vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.  Cílem je vyzkoušení nové 

aparatury a její verifikace měřením bodu vzplanutí a ověření shody přístroje NORMALAB 

NPM 440 s požadavky této normy. 
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6  Referenční látky 

Referenční látka slouží k možnému porovnání výsledků získaných jinými metodami  

a ke kontrole přesnosti daného zařízení. Dříve byl používán 1,4-dimethylbenzen  

(p-xylen), který měl stanovenou teplotu vzplanutí na 27 °C. Nicméně byl toxický a teplota 

vzplanutí byla velmi nízká. Jako náhradu za 1,4-dimethylbenzen, přišel národní institut 

standardů a technologií, s RM8517 n-decane, RM8518 n-undecane, RM8519 n-

tetradecane, RM8520 n-hexadecane, které mají odstupňovanou teplotu vzplanutí, díky 

čemuž se můžou lépe využívat pro různé druhy metod. Očekávané body vzplanutí najdete 

v tabulce 1. [3] 

Tabulka 1 Přibližné hodnoty bodu vzplanutí stanovené uzavřeným kelímkem 

Uhlovodík Jmenovitý bod vzplanutí  

Hexadekan 134 °C 

Tetradekan 109 °C 

Dodekan 84 °C 

Undekan 68 °C 

Dekan 53 °C 

 

Pro účely tohoto měření byly vybrány referenční látky Dekan a Tetradekan a byly 

porovnány s jejich body vzplanutí dle dostupných informací v tabulce 2. 

Tabulka 2 Vybrané referenční látky pro měření 

 Bod vzplanutí referenční látky 

Dle metody či databáze Dekan Tetradekan 

Databáze Medisalarm 46 °C 102 °C 

ČSN EN ISO 2719 53 °C 109 °C 

ASTM D56 51 °C 107 °C 

BS EN ISO 13736 50 °C 106 °C 

Databáze TOXNET (HSDB) 46 °C  

(uzavřený kelímek) 

102 °C  

(uzavřený kelímek) 
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7  Kritéria hořlavých kapalin podle předpisů využívaných v ČR 

Správné stanovení bodu vzplanutí je důležité pro přesnou klasifikaci hořlavých kapalin 

podle předpisů a norem níže uvedených, které se v České republice používají. 

Podkapitoly níže uvádějí možná kritéria zatřídění dle bodu vzplanutí. 

7.1 ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

Za hořlavé kapaliny se podle normy ČSN 65 0201 považují chemické látky nebo jejich 

směsi s definovaným bodem vzplanutí, které jsou při teplotách výskytu kapalné, a lze  

u nich stanovit bod hoření. 

Hořlavé kapaliny jsou rozdělený do tříd nebezpečnosti uvedené v tabulce 3. 

Tabulka 3 Třídy nebezpečnosti podle normy ČSN 65 0201 

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí v °C 

I Do 21 včetně 

II Od 21 do 55 včetně 

III Od 55 do 100 včetně 

IV Více než 100 

 

7.2 ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

Hořlavé kapaliny patří podle předpisů ADR do třídy 3, pokud splňují podmínky: 

- jsou kapalné,
1
 

- mají při 50°C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bary) a při 20 °C a standardním tlaku 

101,3 kPa  nejsou zcela plynné, 

- mají bod vzplanutí nejvýše 60 °C. 

Přesné rozdělení hořlavých kapalin dle ADR je uvedeno v tabulce 4. 

                                                 
1
 Kapalina“ látka mající při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bary), která není kompletně v plynném stavu 

při 20 °C a 101,3 kPa a která:  

a) má bod tání nebo bod počátku tání nejvýše 20 °C při tlaku 101,3 kPa nebo  

b) je kapalná podle zkušební metody ASTM D 4359-90 nebo 

c) není kašovitá podle kritérií vztahujících se na zkoušku pro stanovení tekutosti (penetrometrická 

zkouška). 
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Tabulka 4 Rozdělení hořlavých kapalin podle ADR 

F Hořlavé kapaliny bez vedlejšího nebezpečí 

 F1 Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 60°C 

 F2 Hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 60°C, přepravované 

nebo podávané k přepravě při teplotě rovnající se jejich bodu 

vzplanutí nebo vyšší (zahřáté látky); 

FT Hořlavé kapaliny, toxické 

 FT1 Hořlavé kapaliny, toxické 

 FT2 Pesticidy 

FC Hořlavé kapaliny, žíravé; 

FTC Hořlavé kapaliny, toxické, žíravé. 

D Znecitlivěné kapalné výbušné látky. 

 

Látky a předměty zařazené do třídy 3 jsou uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 předpisu 

ADR. Látky, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2 v předpisu ADR, 

musí být přiřazeny k Seznamu hromadných položek (příslušné položce v pododdíle 

2.2.3.3) a k odpovídající obalové skupině.  

Hořlavé kapaliny musí být přiřazeny k jedné z následujících obalových skupin podle 

stupně nebezpečí, který představují pro přepravu a jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 Obalové skupiny pro hořlavé kapaliny 

Obalová skupina Bod vzplanutí Teplota začátku varu 

I -   35 °C 

II < 23 °C > 35 °C 

III ≥ 23 °C  a    60 °C > 35 °C 
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7.3 Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek  

Třída nebezpečnosti:  

Toto nařízení definuje hořlavou kapalinu jako kapalinu s bodem vzplanutím nejvýše 60 °C. 

Fyzikálně chemická třída nebezpečnosti pro hořlavé kapaliny je uvedena v tabulce 6. 

Tabulka 6 Kategorie nebezpečnosti: 

Kategorie Kritéria 

1 Bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu ≤ 35 °C 

2 Bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu > 35 °C 

3 Bod vzplanutí ≥ 23°C a  ≤ 60 °C 
(1)

 

Poznámka: (1) 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. 

Vybrané údaje na štítku pro hořlavé kapaliny jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7 Údaje na štítku pro hořlavé kapaliny 

Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 

Výstražné 

symboly GHS 

   

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Varování 

Standardní věta 

o nebezpečnosti 

H224: Extrémně 

hořlavá kapalina  

a páry 

 

H225: Vysoce hořlavá 

kapalina a páry 

H226: Hořlavá 

kapalina a páry 
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8  Bod vzplanutí zjištěný z dostupných zdrojů 

Bod vzplanutí je možné zjistit experimentálně pomocí stanovených metod nebo jej vyčíst 

z některé dostupné databáze, pokud zde byla daná látka zanesena. Je však důležité, aby zde 

byla zaznamenána metoda, při které byl bod vzplanutí stanoven. V mnoha publikacích je 

možné se dočíst, že látka má několik bodů vzplanutí, co laboratoř to jiný výsledek. Proto 

v současné době dochází ke korekci v rámci mezilaboratorních výsledků. V případě, že se 

rozhodneme spolehnout pouze na výsledky z databáze, je důležité vybrat nejnižší 

z dostupných hodnot a přiklonit se tak na stranu bezpečnosti. 

Podkapitoly níže obsahují podrobnější informace o zdrojích, odkud je možné bod vzplanutí 

získat.  

8.1 Bezpečnostní list 

Bezpečnostní list je hlavním nástrojem pro zajištění toho, aby výrobci a dovozci sdělovali 

v celém dodavatelském řetězci dostatek informací a aby tak bylo umožněno bezpečné 

používání jejich látek a směsí, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje 

legislativně stanovený limit. 

Bezpečnostní list je soubor bezpečnostních, ekologických, toxikologických informací  

pro nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky a identifikačních údajů výrobce 

nebo dovozce. Dále má pomoci osobám, které nakládají s těmito látkami nebo přípravky 

stanovit opatření k ochraně osob, zdraví a životního prostředí. 

Požadavky na bezpečnostní list jsou uvedeny v příloze nařízení evropského parlamentu  

a rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování  

a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky ve znění 

pozdějších předpisů. 

Bezpečnostní list obsahuje 16 částí, kde část 9 nazvaná fyzikální a chemické vlastnosti 

obsahují mimo jiné bod vzplanutí.  

Bezpečnostní listy referenčních látek dekanu a tetradekanu použitých při měření naleznete 

v příloze 2 a 3. 
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8.2 Databáze nebezpečných látek 

Podkapitoly níže vyjmenovávají několik databází, které obsahují podrobné klasifikace  

a hodnocení včetně bodu vzplanutí.  

8.2.1 MEDIS-ALARM [13] 

Databáze obsahuje záznamy více než 8 700 nebezpečných látek. Zařazeny jsou především 

látky ze Seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek podle 

nařízení 1272/2008/ES (dříve Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických 

látek podle vyhlášky č. 369/2005 Sb.).  

Tento seznam je doplněn o látky vyjmenované a klasifikované jako nebezpečné podle 

předpisů ADR/RID. Kromě informací o vybraných fyzikálně-chemických  

a toxikologických vlastnostech je u jednotlivých látek uvedena i jejich závazná klasifikace 

jednak podle nařízení 1272/2008/ES jednak předpisů pro přepravu nebezpečných látek 

ADR/RID a také další informace ze souvisejících právních norem ČR i EU.  

 

8.2.2 NEBEL [11] 

Jedná se o elektronickou databázi vytvořenou SPBI ve spolupráci s Hasičským 

záchranným sborem ČR. 

Databáze obsahuje: 

 chemický název látky včetně synonym, 

 označení látky dle mezinárodních přepravních předpisů, 

 informační systém DIAMANT, informační systém HAZCHEM, 

 fyzikálně chemické vlastnosti a TBP, 

 možnosti dekontaminace, 

 informace o použitelnosti ochranných oděvů. 
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8.2.3 TOXNET (TOXicology Data NETwork) [14] 

Je skupina databází obsahujících informace o chemikáliích a lécích, nemocích a životním 

prostředím, zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví, otravách, posuzování rizik a předpisů  

a toxikologií.  

Obsahuje souhrnné toxikologické informace z databází: 

 HSDB - Hazardous Substances Data Bank 

 CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System 

 GENETOX - Genetic Toxicology Data Bank 

 IRIS - Integrated Risk Information System 

 ITER - International Toxicity Estimates for Risk 

Dále Slovník ChemIDplus obsahující 370 000 látek s informacemi o systematických 

vzorcích, CAS číslech, souhrnech toxikologických charakteristik, synonym, stručný popis 

původu a využití, fyzikálních a chemických vlastností včetně bodu vzplanutí a odkazy  

na zmínky v ostatních databázích. 

 

8.2.4 Hommel – Handbook of Dangerous Goods [12] 

Je samostatnou databází  DANGEROUS GOODS CD-ROM (GEFAHRGUT CD-ROM), 

obsahuje faktografické údaje o více než 1 500 látkách. Záznam je zpracován následovně:  

 název látky,   

 chemický vzorec,   

 UN-kód,   

 identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler-kód),   

 informační systém Diamant.  

Další údaje tvoří bezpečnostní opatření při havárii, bezpečnostní značky, hasební látky  

a způsob hašení, nebezpečí úniku látky a možné ohrožení životního prostředí, vlastnosti  

při reakci se vzduchem nebo vodou, opatření zásahových jednotek v případě havárie, 

příznaky projevující se při působení na člověka, opatření při zasažení člověka a ohrožení 
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jeho zdraví, smrtelná dávka (koncentrace) látky pro člověka. Z dalších samostatných 

databází lze uvést Chemdata, obsahující bezpečnostní údaje o 18 000 látkách, především 

identifikační čísla pro přepravu a opatření v případě havárie a MERCK Catalogue, 

elektronická podoba již popsaného katalogu. 

 

8.2.5 CHEM-BANK [12] 

Soubor databází obsahuje víc než 110 000 záznamů potenciálně nebezpečných látek. Údaje 

tvoří pět relativně samostatných databází, které jsou však navzájem provázány odkazy  

a možností jednotného vyhledávání pomocí vyhledávacího jazyka SPIRS. 

 

8.2.6 CASEC - databáze chemických látek a přípravků [19] 

Databáze eviduje chemické látky a jejich charakteristiky. Vytváří přehledy skladovaného 

množství a spotřeby CHL (možnost propojení informací s výstupy programů pro nákup). 

Rychlý přístup k aktuálním verzím bezpečnostních listů dodaných výrobcem. Umožňuje 

rychlou tvorbu přehledů jako podkladů pro vypracování: 

 havarijních plánů dle zákona o vodách 

 protokolů dle zákona o průmyslových haváriích 

 vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě 
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9  Matematické stanovení bodu vzplanutí směsí 

Matematické stanovení bodu vzplanutí směsí je uvedeno v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 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 v článku 2.6.4.1, který uvádí, že pro klasifikaci 

hořlavých kapalin jsou potřebné údaje o bodu vzplanutí a počátečním bodu varu. Tyto 

údaje lze zjistit pomocí zkoušek, vyhledat v literatuře nebo vypočítat. Nejsou-li tyto údaje 

k dispozici, bod vzplanutí a počáteční bod varu se stanoví pomocí zkoušky. [9] 

Nařízení dále uvádí, že v případě směsí obsahujících známé hořlavé kapaliny ve 

stanovených koncentracích, ačkoli mohou obsahovat netěkavé složky, například polymery, 

přísady, není nutné stanovit bod vzplanutí experimentálně, je-li vypočtený bod vzplanutí 

směsi pomocí metody uvedené v podkapitole níže přinejmenším o 5 °C vyšší než příslušné 

kritérium klasifikace a pod podmínkou, že: 

a) „je známo přesné složení směsi (má-li materiál specifikovaný rozsah složení, zvolí 

se pro posouzení složení s nejnižším vypočteným bodem vzplanutím); 

b) je známa spodní mez výbušnosti každé složky (jsou-li tyto údaje extrapolovány  

na jiné teploty než zkušební podmínky, je nutno použít odpovídající korelaci)  

a metoda výpočtu spodní meze výbušnosti; 

c) je známa teplotní závislost tlaku nasycených par a aktivitní koeficient pro každou 

složku, která je ve směsi přítomna; 

d) kapalná fáze je homogenní.“ [9] 

Dále je třeba dodržet tyto omezení: 

1. Výpočtová metoda je validována pro směsi obsahující až 6 těkavých složek. Tyto 

složky mohou být hořlavé kapaliny jako např. uhlovodíky, ethery, alkoholy, estery 

(kromě akrylátů) a voda. Není však ještě validována pro směsi obsahující 

halogenované sírové nebo fosforečné sloučeniny a reagující akryláty. 

2. Pokud je vypočtený bod vzplanutí o méně než 5 °C vyšší než příslušné kritérium 

klasifikace, nesmí se metoda výpočtu použít a bod vzplanutí je třeba stanovit 

experimentálně. 



20 

 

9.1  Metoda výpočtu bodu vzplanutí 

Pro směsi, které obsahují netěkavé složky, se bod vzplanutí vypočítá z těkavých složek. 

Má se za to, že netěkavá složka pouze mírně snižuje parciální tlak rozpouštědel  

a vypočtený bod vzplanutí je pouze mírně nižší než naměřená hodnota. [9] 

Téměř všechny matematické výpočty, jak najít bod vzplanutí hořlavých kapalin, používají 

Le Chatelierův princip:  

Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu (teploty, tlaku, koncentrace, atd.) 

tak, aby tuto změnu potlačil. 

Tyto matematické výpočty jsou například řešeny pomocí softwaru, který počítá body 

vzplanutí hořlavých kapalných směsí, podle metod UNIFAC. Základní postup je, že  

od známých čistých látek a jejich vlastností se vypočítá reálné chování směsi za pomocí 

aktivních koeficientů složek směsi hořlavých kapalin, které jsou získávány z prediktivních 

modelů skupiny UNIFAC a Antoniových koeficientů pro výpočet tlaku nasycených par 

čistých složek, pro co nejpřesnější odhad. 

Metody UNIFAC byly vyvinuty pro odhad chování rovnováhy páry s kapalinou tak, že 

směs není považována za směs jednotlivých složek, ale jako směs skupin. [15] 

Hlavním problémem matematických předpovědí bodu vzplanutí je skutečnost, že plyny se 

nechovají stejně při různých teplotách. Za normálních okolností při nízké teplotě a tlaku se 

částice pohybují volně kolem sebe navzájem a zároveň částice plynu vyvíjí síly mezi sebou 

navzájem, ty jsou ale zanedbatelné. Během požáru, ale chemické reakce probíhají  

za extrémně vysokých teplot a vysokého tlaku. Díky vysoké teplotě se reálné plyny chovají 

jako ideální. Problém nastává při nízkých teplotách a vysokém tlaku, jelikož obě podmínky 

způsobí chování plynů jako neideální (reálné) plyny. 
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10  Postup stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku 

podle Pensky-Martense 

Podstata zkoušky 

Zkušební vzorek se nalije do zkušebního kelímku přístroje podle Penskyho–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 se za použití rovnice přepočítá na standardní 

tlak. 

Zkušební postup 

1. Změří se a zaznamená atmosférický tlak okolí a teplota v laboratoři.  

2. Přístroj se zapojí do elektrického proudu a zapne hlavním vypínačem. 

3. Zkušební kelímek se naplní zkoušenou kapalinou po rysku a vloží do vyhřívacího 

bloku přístroje. 

4. Na kelímek se nasadí víčko s míchadlem a vloží se do něj čidlo teploty (Pt-100)  

a detekční termočlánek. 

5. Pomocí tlačítka ENTER a šipek u displeje se zapíše číslo vzorku, nastaví se 

očekávaná teplota vzplanutí a vybere se metoda ČSN EN ISO 2719. Rychlost 

ohřevu, míchání probíhá automaticky dle zvolené metody. 

6. Spustí se měření, míchání a ohřev probíhá automaticky. 

7. Po dosažení teploty 18 °C pod zadanou hodnotou očekávaného bodu vzplanutí 

zazní zvukový signál a je proveden první zážehový test. Hodnota teploty prvního 

testu se musí zaznamenat. Další zážehové testy jsou prováděny v pravidelných 

intervalech podle nárůstu teploty. Hodnocení, zda došlo nebo nedošlo ke vzplanutí, 

vyhodnotí přístroj automaticky a upozorní sirénou. 

8. V okamžiku kdy dojde ke vzplanutí, se test ukončí. 

9. Z displeje se odečte hodnota bodu vzplanutí.  
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10. Kelímek se vyjme z přístroje a odloží na stůl. Po vychladnutí se vzorek vylévá  

do určené nádoby v digestoři. Vzorek se nesmí vylévat do výlevky.  

11. Vychladlý kelímek se neumývá, ale očistí papírovým ubrouskem.  

12. Přístroj musí vychladnout před dalším měřením, na displeji zmizí ikonka teploměru 

po dostatečném vychladnutí. 

 

Přístroj automaticky přepočítává (koriguje) bod vzplanutí dle atmosférického tlaku pomocí 

vztahu: 

           (       )    (1) 

  

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

T0 – bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí v °C  

p – atmosférický tlak okolí kPa 

 

Rovnice platí pouze pro atmosférický tlak v rozsahu 98,0 - 104,7 kPa.   

Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak se uvádí zaokrouhlený  

na nejbližší 0,5 °C. 
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11  Verifikace přístroje 

Postup verifikace je dán normou ČSN EN ISO 2719 a nabízí dvě metody postupu. 

Ověřením podle certifikačního referenčního materiálu (tzv. CRM) nebo podle 

sekundárního pracovního standardu (tzv. SWS). 

Tyto metody jsou rozvedeny v podkapitolách níže. Pro účely ověření přístroje byla 

provedena jediná zkouška s certifikovaným referenčním materiálem. 

11.1 Certifikovaný referenční materiál 

Certifikovaný referenční materiál se sestává ze stabilního jednoduchého uhlovodíku nebo 

jiné stabilní sloučeniny s bodem vzplanutí stanovených podle norem níže uvedených  

za použití metody specifikované mezilaboratorní studií k vytvoření certifikované hodnoty 

specifikovanou metodou. 

 ISO Guide 34 (2000): General requirements for the competence of reference 

materials producers  (Obecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních 

materiálů)  

 ISO Guide 35 (1985, rev. 2002): Certification of reference materials - general and 

statistical principles  (Certifikace referenčních materiálů - všeobecné a statistické 

principy) 

11.2 Sekundární pracovní standard 

Sestávající ze stabilního ropného výrobku nebo jednoduchého uhlovodíku nebo jiné 

stabilní sloučeniny se stanoveným bodem vzplanutím buď: 

a) Nejméně trojnásobným zkoušením reprezentativních dílčích vzorků přístrojem 

předtím verifikovaným za použití CRM, statistickou analýzou výsledků a poté 

odstraněním všech odlehlých hodnot, vypočítáním aritmetického průměru výsledků 

nebo 

b) provedením metody specifikované mezilaboratorním zkušebním programem 

využívající nejméně tří laboratoří zkoušejících reprezentativní vzorky duplicitně. 

Asignovaná hodnota bodu vzplanutí by měla být vypočítána poté staticky 

analyzováním mezilaboratorních údajů. 
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11.3 Vyhodnocení zkušebních výsledků 

Jediná zkouška: Pro jedinou zkoušku provedenou na CRM nebo SWS by měl být rozdíl 

mezi jediným výsledkem a certifikovanou hodnotou CRM nebo signovanou hodnotou 

SWS v následující toleranci: 

|   |  
 

√ 
       (2) 

x - výsledek zkoušky 

µ - certifikovaná hodnota CRM nebo asignovaná hodnota SWS 

R – reprodukovatelnost zkušební metody 

 

Několikanásobné zkoušky: Jestliže n je počet opakovaných zkoušek provedených  

na CRM nebo SWS, rozdíl mezi průměrem n výsledků a certifikovanou hodnotou CRM 

nebo asignovanou hodnotou SWS by měl být v následující toleranci: 

| ̅   |  
  

√ 
      (3) 

 

 ̅ – je průměr zkušebních výsledků 

µ - certifikovaná hodnota CRM nebo asignovaná hodnota SWS 

R1 – reprodukovatelnost zkušební metody 

   √      (  
 

 
)     (4) 

 

r – opakovatelnost zkušební metody 

n – počet zkoušek nebo opakované zkoušky provedené na CRM nebo SWS 
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Tabulka 8 Hodnoty reprodukovatelnosti pro postup A 

 

 

11.4  Výsledek zkoušky 

Pokud výsledek zkoušky vyhoví tolerančním požadavkům, výsledek se zapíše. Jestliže 

výsledek nevyhoví tolerančním požadavkům při použití SWS, opakuje se zkouška  

za použití CRM, pokud i poté zkouška nevyhovuje, přístroj se prohlédne a překontroluje, 

zda vyhovuje technickým požadavkům specifikace přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál Rozsah bodu vzplanutí °C Reprodukovatelnost, R °C 

Barvy a laky - - 

Destiláty a nepoužité 

mazací oleje 

40 až 250 0,071X 

X je průměr zkušebních výsledků, které jsou srovnávány. 
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12  Stanovení nejistoty měření 

Postup stanovení nejistot měření vychází z dokumentu: ČERNÝ, M. Zpracování 

naměřených hodnot - nejistoty měřených veličin. [23] 

Nejistota měření je parametr (přidružený k výsledku měření) charakterizující rozptýlení 

hodnot měřené veličiny. Základní kvantitativní charakteristikou nejistoty měření je 

standardní nejistota. Může mít i více příčin a podle nich dělíme nejistoty do dvou 

základních skupin: 

 nejistoty typu A (∆Ax), projevující se drobnými odchylkami výsledků  

při opakovaných měřeních (jejichž příčiny se obecně považují za neznámé), 

 nejistoty typu B (∆Bx), kdy sice při opakovaných měřeních dostaneme vždy stejný 

výsledek, ale ten je zkreslený buď nepřesností použitého měřidla, nebo nevhodnou 

metodou měření, nebo nedokonalostí lidského smyslu při odečítání na měřidle nebo 

jeho ovládání, apod. 

12.1 Vyhodnocení nejistot typu A 

Nejistoty typu A jsou stanoveny z výsledků opakovaných měření statistickou analýzou 

série naměřených hodnot. Statistické zákony se projeví tím průkazněji, čím větší je soubor 

měření. V laboratořích však budeme zpravidla provádět malý počet opakovaných měření 

(často i n < 10). Těchto několik hodnot je pouze malým výběrem, který neumožňuje 

stanovit dostatečně přesný průběh rozdělení naměřených hodnot základního souboru ani 

jeho střední hodnotu (a tedy ani přesnou hodnotu měřené veličiny). Naší snahou proto bude 

stanovit interval, který bude s určitou zvolenou pravděpodobností hodnotu X obsahovat. 

Je oprávněné předpokládat, že pravé hodnotě X je nejblíže aritmetický průměr naměřených 

hodnot xi (výběrový průměr). 

 ̅  
 

 
∑   
 
         (5) 

 

Výběrový rozptyl aritmetického průměru (rozptyl výběrových průměrů)  ( ̅) je n krát 

menší než výběrový rozptyl jednoho měření D(x). Výběrová směrodatná odchylka 
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aritmetického průměru (směrodatná odchylka výběrových průměrů)  ( ̅), která je 

považována za standardní nejistotu typu A se proto vypočítá takto: 

 ( ̅)  √
 ( )

 
 √

 

 (   )
∑ (    ̅) 
 
      (6) 

 

12.2 Vyhodnocení nejistot typu B 

Standardní nejistota typu B se odhaduje pomocí úsudku na základě dostupných informací  

a zkušenosti. Nejčastěji se použijí: 

 Údaje výrobce měřicí techniky (technické parametry použitého zařízení, např. třída 

přesnosti elektromechanického (ručkového) měřicího přístroje nebo dvojice 

konstant charakterizujících chybu číslicového měřicího přístroje, například 

teploměru). 

 Zkušenosti z předchozího měření. 

 Zkušenosti s vlastnostmi chování materiálů a techniky a poznatky o nich. 

 Údaje získané při kalibraci a z certifikátů. 

 Nejistoty referenčních údajů v příručkách. 

Pro každý uvažovaný zdroj nejistot se stanoví dílčí nejistota typu B      a výsledná 

nejistota se pak určí z dílčích nejistot jako: 

     
     

 
       (7) 

Pro rozlišitelnost stupnice na přístroji platí   √  

 

    √(    )  (    )  (    )      (8) 
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12.3 Kombinovaná standardní nejistota 

Výslednou nejistotu veličiny x (tzv. kombinovanou nejistotu) vypočteme podle vztahu: 

   √(   )  (   )      (9) 

 

12.4 Rozšířená standardní nejistota U [21] 

Standardní kombinovaná nejistota U byla určena s pravděpodobností P = 68 %, tj.  

pro koeficient rozšíření k = 1. Pro jinou pravděpodobnost se nejistota přepočte 

vynásobením koeficientem rozšíření k zvoleným dle uvážení. 

V praxi se uvádí nejistota výsledku měření        , rozšířená koeficientem k = 2, což 

pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Pro zajištění 

přehlednosti je doporučeno uvádět všechny údaje analýzy nejistot tabulkou. Tento postup 

stanovení nejistot vychází z předpokladu, že vstupní veličiny nejsou korelované a jedná se 

o přímé měření. 

Naměřenou hodnotu veličiny x vyjádříme zápisem: 

  ( ̅   )      (10) 
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13  Popis přístroje 

Jedná se o automatický přístroj NORMALAB NPM 440 pro stanovení bodu vzplanutí 

v uzavřeném kelímku odpovídající normám: 

 ČSN EN ISO 2719 Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle  

Penskyho-Martense, 

 ASTM D93 Standard Test Methods for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup 

Tester, 

 IP 34: Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method. 

 Rozsah pracovních teplot je -20 °C do 400 °C. Přístroj obsahuje čidlo teploty vzorku. 

Detekci bodu vzplanutí detekuje termočlánek. Po detekci bodu vzplanutí dojde 

automaticky ke zhášení plamínku. Zapalování vzorku probíhá elektrickou žhavící spirálkou 

spolu s plynovým plamínkem. Chlazení topného bloku probíhá ventilátorem nebo 

kapalinou. Ukončení měření je doprovázeno zvukovým signálem. 

 

1 – Displej přístroje, 2- pracovní prostor, 3 – klávesnice, 4 – odkládací místo, 5 – kontrolky 

topení a chlazení topného bloku. 

Obrázek 1 NORMALAB NPM 440 
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Na displeji se nachází datum provedení měření. Je možné pojmenovat vzorek pro lepší 

orientaci při případném hledání měření v historii přístroje. Na displeji je dále možno vidět 

nastavený očekávaný bod vzplanutí a zvolená metoda testování. Na konci měření se ukáže 

celkový počet pokusů o zapálení. Poslední hodnoty jsou bod vzplanutí a korigovaný bod 

vzplanutí automaticky přepočtený podle na hodnotu standardního atmosférického tlaku. 

 

 

1 – Nedotykový displej z tekutých krystalu 256x128 pixelů, 2 – funkční klávesy, 3 – ikony. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Ovládání přístroje 
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1 - Plamen, 2 - elektrická žhavící spirála, 3 - rameno pro ovládání víčka, 4 - připojení 

míchadla, 5 -  detekční termočlánek a pt100 vzorku, 6 - teplotní čidlo. 

 

1 – ryska pro plnění, 2 – výřezy pro usazení do přístroje, 3 – držadlo. 

 

Obrázek 5 Zkušební kelímek 

Obrázek 4 Míchadlo s víčkem připravené k měření 
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Praktická část 

14  Měření v laboratoři 

Měření proběhlo v laboratoři C312 ve VŠB-TU Ostrava na ulici Lumírova 13/630, Ostrava 

- Výškovice, 700 30.  

Měření proběhlo se stanovenými látkami, v tomto případě dekan a tetradekan,  

pro stanovení opakovatelnosti přístroje NPM 440.  

Dále se provedla verifikace přístroje pomocí certifikované referenční látky, která má 

stanovenou certifikovanou hodnotu bodu vzplanutí. Výsledek měření se porovnal  

s certifikovanou hodnotou. 

Měření bylo rozděleno do 4 částí: 

1. Měření bodu vzplanutí nafty z důvodů pochopení ovládání a vyvarování se 

možných chyb. 

2. Stanovení opakovatelnosti pomocí látky dekan. 

3. Stanovení opakovatelnosti pomocí látky tetradekan. 

4. Verifikace přístroje pomocí certifikované referenční látky DIESEL. 
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13.1  Měření bodu vzplanutí nafty 

Toto měření si kladlo za cíl seznámit se s přístrojem a zjistit možné chyb, které se mohly 

vyskytnout. 

Měření probíhalo při teplotě 24,0 °C, tlaku 966 mbar a vlhkosti 34,9 % dne 11. 3. 2013 

v laboratoři C312 na přístroji NPM 440 podle metody A dané normou ČSN EN ISO 2719. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9 Výsledky měření nafty 
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1 52 X x 965 x 70 

2 48 65 65 964 17 70 

3 42 66 67 965 25 64 

 

1. Měření nebylo dokončeno, protože přístroj zahlásil chybu „fire security“, nastával 

problém u zapalování plamínku. Teoreticky má žhavící spirálka zažehnout plynový 

plamínek, který se sklápí do kelímku. Prakticky, ale spirálka zapalovala plamínek 

nepravidelně a přístroj se zastavil s chybou. 

Řešením bylo vypnutí žhavení spirálky a zapálení plamínku provádět manuálně (jen  

na začátku měření), protože pomocný plamínek opět zapaluje plamínek sklápěný  

do kelímku a již nedochází k zhasnutí ani k detekci chyb. Přesto bylo třeba neustále 

kontrolovat přítomnost plamínku, kvůli nečekanému průvanu, který plamínek sfouknul,  

a bylo nutné ihned je znovu zapálit. 

2. Měření již probíhalo zcela v pořádku a přístroj provedl celé měření. Výsledek se však 

považuje za neplatný podle článku 10.2.7 normy ČSN EN ISO 2719, který stanoví: 

Pokud je teplota, při které se zjistí bod vzplanutí, méně než 18 °C nebo více než 28 °C od 

teploty první aplikace zapalovacího zařízení, výsledek není platný. Zkouška se zopakuje, 
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přičemž se použije čerstvý zkušební vzorek, nastavuje se teplota první aplikace 

zapalovacího zařízení, dokud se nezíská platné stanovení, kde je bod vzplanutí v intervalu 

18 °C až 28 °C nad teplotou první aplikace zapalovacího zařízení. 

V tomto případě proběhlo první sklopení plamínku při 46 °C, což je pouze 16 °C rozdíl  

od naměřené teploty vzplanutí 65 °C. Výsledek je tedy neplatný. Řešením bylo nastavení 

očekávané teploty vzplanutí v přístroji na teplotu, která byla změřena tímto měřením. 

3. Měření již probíhalo bez problému s výsledkem, který je platný. 

13.2  Stanovení opakovatelnosti pomocí látky dekan 

Měření probíhalo při teplotě 24,0 °C, tlaku 966 mbar a vlhkosti 34,9 % dne 11. 3. 2013  

v laboratoři C312 na přístroji NPM 440 podle metody A dané normou ČSN EN ISO 2719. 

Použitá látka byla dekan (na obalu decane), na přístroji byl nastaven očekávaný bod 

vzplanutí na 46 °C dle bezpečnostního listu. Měření probíhalo až do spotřebování všeho 

poskytnutého materiálu. 

Výsledky měření dekanu jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 Výsledky měření dekanu 

Č
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Č
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1 28 55 56 965 26 46 10:58 

2 
1)

 32 53 54 965 22 55 11:22 

3 32 55 56 965 24 55 11:43 

4 32 55 56 965 24 55 12:06 

5 32 55 56 965 24 55 12:26 

6 
2)

 32 54 55 967 23 55 12:47 

7 
3)

 32 54 55 964 23 55 8:34 

8 32 55 56 964 24 55 9:00 
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Poznámky: 

1) Odchylka měření byla dána spuštění odsáváním nad přístrojem, protože v laboratoři 

byla prováděna i jiná měření. 

2) Odchylka měření byla dána otevřením okna v blízkosti, které změnilo tlak na přístroji 

ale i teplotu kolem přístroje a zapříčinilo průvan (zimní měsíce, silný vítr). 

První měření na studeném přístroji (měření č. 7 a 8 probíhalo další den). 

Srovnání výsledků měření grafickou formou je uvedeno v grafu 1. 

 

Odchylka měření 

Stanovení odchylky měření dle kapitoly 12. Hodnoty a pomocné výpočty jsou vedeny 

v tabulce 11. 

56 

54 

56 56 56 

55 55 

56 
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55
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57

58
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] 

číslo měření Graf 1 bod vzplanutí dekanu 
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Tabulka 11 Pomocné výsledky odchylky měření dekanu 

Číslo měření Bod vzplanutí tetradekanu xi xi-x (xi-x)2 

1 56 0,5 0,25 

2 54 -1,5 2,25 

3 56 0,5 0,25 

4 56 0,5 0,25 

5 56 0,5 0,25 

6 55 -0,5 0,25 

7 55 -0,5 0,25 

8 56 0,5 0,25 

∑ 444  4 

 ̅ 55,5   

 

Nejistota typu A 

Aritmetický průměr z měření. 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 
 

 
          

Výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru. 

 ( ̅)  √
 ( )

 
 √

 

 (   )
∑(    ̅) 
 

  

 √
 

  (   )
          

 

Nejistoty typu B 

Nejistota rozlišitelnosti teploměru: ± 0,1 °C 

     
   

√ 
        

Nejistota rozlišitelnosti tlakoměru: ± 1 mbar 
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√ 
        

 

    √(    )  (    )  √(      )  (      )         

 

Kombinovaná nejistota 

   √(   )  (   )  √(      )  (      )         

 

Rozšířená standardní nejistota U 

                        

Výsledek měření 

  (        ) °C 

Závěr měření dekanu 

Měřením byl zjištěn bod vzplanutí dekanu (55      )   . V normě ČSN EN ISO 2719 je 

uvedena hodnota očekávaného bod vzplanutí dekanu 53 °C. Tato hodnota se přibližuje 

skutečně naměřeného hodnotě. Bod vzplanutí uvedený v bezpečnostním listu dekanu 

v příloze č. 2 je 46,0 °C (uzavřený kelímek). Rozdíl činí 9 °C. Pro zajištění bezpečnosti je 

důležité použít nejnižší hodnotu bodu vzplanutí, v tomto případě hodnotu z bezpečnostního 

listu. 

V důsledku nedostatku kapaliny Dekan nebylo možné provést 20 očekávaných měření. 

Nařízení komise (ES) č. 440/2008 povoluje při měření opakovatelnosti maximální rozsah 

měření 2 °C. Tuto podmínku se podařilo splnit.  
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13.3  Stanovení opakovatelnosti pomocí látky tetradekan 

Měření probíhalo při teplotě 23,1 °C, tlaku 965 mbar a vlhkosti 27 % dne 13. 3. 2013  

v laboratoři C312 na přístroji NPM 440 podle metody A dané normou ČSN EN ISO 2719. 

Použitá látka byla tetradekan (na obalu tetradecane), na přístroji byl nastaven očekávaný 

bod vzplanutí na 100 °C dle bezpečnostního listu. Měření probíhalo až do spotřebování 

všeho poskytnutého materiálu. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 Výsledky měření tetradekanu 
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1 86 108 109 964 23 109 9:48 

2 86 108 109 965 23 109 10:22 

3 86 107 108 965 22 109 10:53 

4 86 108 109 965 23 109 11:29 

5 86 106 107 965 21 109 12:01 

6 86 106 109 965 21 109 12:31 

7 86 108 109 965 23 109 13:04 

8 86 106 107 969 21 109 8:30 

9 86 106 107 969 21 109 9:08 

10 86 107 108 970 22 109 9:40 
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Výsledek měření vyjádřený v grafické podobě najdeme v grafu 3. 

 

Graf 2 bod vzplanutí tetradekanu 

Odchylka měření 

Stanovení odchylky měření dle kapitoly 12. Hodnoty a pomocné výpočty jsou uvedeny 

v tabulce 13. 

Tabulka 13 Pomocné výsledky odchylky měření tetradekanu 

Číslo měření Bod vzplanutí tetradekanu xi xi - x (xi - x)
2
 

1 109 0,8 0,64 

2 109 0,8 0,64 

3 108 -0,2 0,04 

4 109 0,8 0,64 

5 107 -1,2 1,44 

6 109 0,8 0,64 

7 109 0,8 0,64 

8 107 -1,2 1,44 

9 107 -1,2 1,44 

10 108 -0,2 0,04 
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Nejistota typu A 

Aritmetický průměr z měření. 
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Nejistoty typu B 

Nejistota rozlišitelnosti teploměru: ±0,1 ° C 
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Nejistota rozlišitelnosti tlakoměru: ± 1 mbar. 
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Rozšířená standardní nejistota U 

                        

Výsledek měření 

  (         ) °C 

 

 Závěr měření tetradekanu 

Měřením byl zjištěn bod vzplanutí tetradekanu (108      )   . V normě ČSN EN ISO 

2719 je uvedena hodnota očekávaného bod vzplanutí tetradekanu 109 °C. Tato hodnota 

odpovídá skutečně naměřeného hodnotě. Bod vzplanutí uvedený v bezpečnostním listu 

tetradekanu v příloze č. 3 je 100 °C (uzavřený kelímek). Rozdíl činí 8 °C. Pro zajištění 

bezpečnosti je důležité použít nejnižší hodnotu bodu vzplanutí, v tomto případě hodnotu 

z bezpečnostního listu. 

V důsledku nedostatku kapaliny Dekan nebylo možné provést 20 očekávaných měření. 

Nařízení komise (ES) č. 440/2008 povoluje při měření opakovatelnosti maximální rozsah 

měření 2 °C. Tuto podmínku se podařilo splnit.  
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15  Verifikace přístroje CRM 

Verifikace přístroje proběhla pomocí certifikovaného referenčního materiálu DIESEL, 

který má stanovený certifikovaný bod vzplanutí podle metody Pensky-Martense, metody A  

na (57,9 ± 1,08) °C a v případě provedení pouze jedné zkoušky ± 2,8 °C. 

Tento materiál certifikovala společnost ROFA FRANCE, přiložený certifikát najdete  

v příloze 1. 

Vzhledem k tomu, že daný materiál je velmi drahý a malé množství (objem 250 ml), 

proběhla jediná zkouška dne 14. 3. 2013 v 10:02. 

 

Obrázek 6 Certifikovaný referenční materiál 

 

Tabulka 14 Měření certifikovaného referenčního materiálu 

První zapálení 36 °C 

Bod vzplanutí 59 °C 

Korigovaný bod vzplanutí 60 °C 

Počet sklopení plamínku 24  

Teplota v laboratoři 23,5 °C 

Tlak 970 mbar 

Vlhkost 28,1 % 
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Pro jedinou zkoušku provedenou na CRM by měl být rozdíl mezi jediným výsledkem  

a certifikovanou hodnotou CRM v následující toleranci: 

|   |  
 

√ 
 

 

x - výsledek zkoušky, 

µ - certifikovaná hodnota CRM, 

R – reprodukovatelnost zkušební metody. 

Výpočet: 

Výsledek zkoušky x = 60,0 °C, 

Certifikovaná hodnota CRM (viz. Příloha č. 1), µ = 57,9 °C, 

Reprodukovatelnost zkušební metody (dle tabulky 8) -  R = 0,071 ∙ X, kde X je průměr 

zkušebních výsledků, které jsou srovnávány, v tomto případě R = 0,071 ∙ 60,0. 

|   |  
 

√ 
 

|       |  
        

√ 
 

          

Závěr měření: 

Výsledek zkoušky splňuje toleranční parametry 2,10 ≤ 3,01 dané normou ČSN EN ISO 

2719. Dále hodnota bodu vzplanutí 60,0 °C je v toleranci odchylky měření certifikovaného 

referenčního materiálu pro jedinou zkoušku (57,9 ± 2,8) °C. 
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16  Poznatky z měření 

Bohužel se v době mého měření nemohlo používat zabudované vodní chlazení. Využití 

tohoto chlazení by výrazně snížilo prostoje dané čekáním, než zahřívací pec zchladne.  

V současné době se do pece pouští studený vzduch a čeká se zhruba 20 minut než je 

přístroj schopen dalšího měření. 

První výsledek měření může podat mírně odlišné výsledky z důvodu, že na přístroji ještě 

nebyly vytvořeny konstantní podmínky pro opakované měření.  

Dráty od teploměru, termočlánku a čidla by se měly natáčet tak, aby se nedotýkaly 

otáčecího mechanismu míchadla z důvodů možného poškození. 

Displej svým zobrazením ikon evokuje, že je dotykový, což vzhledem k tomu, že není  

a není ani krytý ochranným sklíčkem může vést k poškození. Ovládání není intuitivní  

a použité ikony často nenaznačují, co se pod nimi skrývá. 

Přístroj je plně automatický, po prvotním nastavení se přístroj již nijak nenastavuje. Pouze 

se vymění vzorek a přístroj znovu zapne. Výsledky měření se ukládají do paměti.  

Nevidím zde prostor k dalšímu podstatnému vylepšení přístroje. V minulosti byla snaha 

tento typ přístroje kompletně zautomatizovat tak, že se testovaná látka automaticky 

přiváděla do kelímku a po ukončení se automaticky odstranila. Tento postup byl dokonce 

patentovaný. Problém nastával v tom, když testovaná látka měla vysokou viskozitu a taky 

s čištěním kelímku. Po každém testu se kelímek stále více zanášel a tím zkresloval 

výsledky měření. Tento problém se nepodařilo nijak vyřešit a tím se upustilo se  

od takového přístroje. 

Je třeba pečlivě vyčistit zkušební kelímek, aby nedocházelo ke kontaminaci s dosud 

nepoužitou látkou. U plně automatického přístroje se dá tato část označit za nejnáchylnější 

na lidskou chybu, proto je třeba být pečlivý a důkladně kelímek vyčistit před každým 

měřením. 
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17  Závěr 

Cílem této diplomové práce byla verifikace měření bodu vzplanutí hořlavých kapalin 

metodou podle Pensky-Martense a ověření shody přístroje s požadavky normy. 

Verifikace přístroje NORMALAB NPM 440 proběhla dle normy ČSN EN ISO 2719  

za použití certifikovaného referenčního materiálu DIESEL od firmy ROFA FRANCE. 

Vyhodnocení proběhlo z jediné zkoušky, kde výsledek zkoušky splňuje toleranční 

parametry 2,10 ≤ 3,01 dané normou. Dále hodnota bodu vzplanutí naměřená u zkoušky  

60,0 °C je v toleranci odchylky měření certifikovaného referenčního materiálu pro jedinou 

zkoušku (57,9 ± 2,8) °C uvedená v certifikátu tohoto materiálu uvedeném v příloze č. 1. 

Přístroj byl nově instalován v laboratoři a bylo třeba zpracovat přesný postup měření 

odpovídající normě ČSN EN ISO 2719, tento postup je uveden v kapitole 10. Dále bylo 

provedeno ověření jeho shody s požadavky této normy měřením referenčních látek dekan  

a tetradekan, které od sebe mají dostatečně vzdálené body vzplanutí, tak aby se otestovala 

měřící schopnost přístroje v co největším rozsahu teplot. Poznatky, které byly pozorovány 

během měření, jsou uvedeny v kapitole 16. 

Dále bylo uvedeno, dle jakých metod lze v Evropské unii stanovit bod vzplanutí a které 

právní a normativní předpisy využívají bod vzplanutí k zatřídění nebezpečné látky nebo 

směsi. Nařízení komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví 

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

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, povoluje pouze určité 

metody stanovení bodu vzplanutí, a to jen metodou uzavřeného kelímku, který podává 

nižší hodnoty bodu vzplanutí oproti otevřenému kelímku. Tento rozdíl je v mnoha 

případech 10 a více °C. 

Bod vzplanutí je možné najít v mnoha databázích a tabulkách. Při jeho hledání bylo 

zjištěno, že lze narazit na rozdíl v hodnotě zjištěné experimentálně a z dostupných zdrojů 

informací. Hodnotu bodu vzplanutí je proto nutno uvádět spolu s metodou, podle které byl 

stanoven.  
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Další problém nastává v případě, kdy hodnota bodu vzplanutí leží v intervalu kategorizace 

zatřídění. Zde je třeba jasně formulovat vyjádření výsledku měření, že hodnota bodu 

vzplanutí leží v dané kategorii zatřídění s pravděpodobnostním pokrytím 95 %  

pro rozšířenou nejistotu výsledků měření. Ve vyjádření by měly být uvedeny hodnoty, 

které byly použity pro stanovení nejistoty měření. [30] 

V zájmu bezpečnosti je třeba přimět výrobce nebo dovozce hořlavé kapaliny používat 

nejnižší hodnotu bodu vzplanutí spolu s uvedením metody měření. 

Rovněž byla řešena otázka matematického zjištění bodu vzplanutí. Tento postup je možné 

použít pouze při splnění podmínek uvedených v kapitole 9.1. Je to směr, kterým se budou 

v budoucnu ubírat všechna měření směsí. Tento postup je velmi aktuální, protože lhůta 

pro klasifikaci směsí dle nařízení CLP je stanovena na 31. května 2015. (Lhůta  

pro klasifikaci látek dle nařízení CLP byla do 30. listopadu 2010). U této metody odpadá 

nutnost opakovaného měření na přístroji, výměny vzorků, čištění kelímku a spotřeba 

zkušební látky. Jedná se o čisté rychlé řešení bez nutnosti práce v laboratoři. 
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