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hořlavých kapalin. Ostrava, 2015. 66 s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostních inženýrství. Vedoucí práce Ing. Jiří Serafín, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu proudění vzdušin na maximální 

výbuchové parametry vybraných hořlavých kapalin. Práce je rozdělena do dvou částí. 

V první části se věnuji základním teoretickým poznatkům z oblasti výbuchu, hořlavých 

kapalin, proudění tekutin a uvádím zde příklady průmyslových havárií. V praktické části se 

zabývám postupem měření, zpracováním výsledků a popisuji výbuchový autokláv 

o objemu 250, s jehož pomocí jsem zjišťoval maximální výbuchové parametry technického 

lihu a toluenu. Výsledky měření jsou uvedeny ve formě tabulek a grafů. 
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flammable liquids. Ostrava, 2015. 66 p. Graduation thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. Head of work Ing. Jiří Serafín, Ph.D. 

This graduation thesis deals with influence of air mass flow to maximum explosion 

parameters selected flammable liquids. The thesis is divided into two parts. The first part 

deals with basic theoretical knowledge in the field of explosion, flammable liquids, fluid 

flow, and here is an example of industrial accidents. In the practical part deals with the 

measurement procedure, processing of results and describe explosion autoclave 250, 

by which I found out the maximum explosion parameters technical ethanol and toluene. 

Results of measurements are presented in tables and graphs. 
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1 Úvod 

V chemickém průmyslu stále dochází k řadě havárií, které vyvolávají obavy 

veřejnosti. Moderní technologie využívají nejen při výrobě celou škálu hořlavých látek, 

které mohou za určitých podmínek způsobit výbuch. Proces výbuchu probíhá ve velmi 

krátkém časovém okamžiku, a proto není možný rychlý únik osob z nebezpečných prostor. 

Následkem uvolněné energie při výbuchu bývají často zranění či ztráty na lidských 

životech, majetku nebo znečištění životního prostředí. Je tedy důležité těmto situacím 

předcházet a zajistit vhodná opatření zamezující tvorbě výbušných prostředí. K tomu je 

také je nutné znát charakteristiku výbuchu, která se zabývá maximálním výbuchovým 

tlakem a maximálním nárůstem výbuchového tlaku. Nebezpečí u kapalin spočívá již 

při jejich samotném rozlití. Dochází tak k okamžitému vypařování kapalin z volného 

povrchu a páry kapaliny se vzduchem tvoří výbušnou směs. 

Diplomovou práci jsem rozdělil do dvou částí, přičemž v teoretické části se zabývám 

základními poznatky o výbuchu, které budu dále využívat v části praktické. Svá měření 

budu provádět na zařízení VA 250 situované v areálu Vědeckovýzkumného uhelného 

ústavu VVUÚ, a.s. Zařízení o objemu 250 litrů má ve vlastnictví VŠB-TU Ostrava 

a umožňuje simulaci skutečných výbuchů. 

Jako zkušební hořlavé kapaliny pro laboratorní měření jsem zvolil technický líh 

a toluen, u kterých budu zkoumat vliv turbulence na jejich maximální výbuchový tlak 

a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Jde o látky, které se široce používají 

v chemickém průmyslu, např. jako rozpouštědlo, palivo, k čištění, nebo jako ředidlo 

do barev a laků. Toluen však není běžně dostupný díky jeho zneužití pro narkotické 

účinky. Měření bude probíhat ve dvou fázích, kdy nejprve naměřím hodnoty maximálních 

výbuchových parametrů pro celý rozsah výbušnosti v klidovém stavu, tedy bez účinků 

měření. Následně budu měřit stejné hodnoty při turbulenci a poté porovnávat s klidovým 

stavem. Jelikož byl technický líh již měřen v jiné diplomové práci, vystavím jej jiným 

zkušebním podmínkám měření a výsledky poté vzájemně porovnám. Výsledky měření pak 

budou vyhodnoceny a prezentovány ve formě tabulek a grafů pro měřený rozsah 

výbušnosti. 
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2 Rešerše 

Při zpracování teoretické části jsem využíval převážně skripta edice SPBI, která 

věnují problematice všeobecných podmínek výbuchu a tím také vlivu proudění 

na maximální výbuchové parametry hořlavých kapalin. Informace o turbulenci jsem 

získával především ze zahraniční literatury. Další podklady mi poskytly také zahraniční 

publikace, normy, bezpečnostní listy a internetové zdroje, které jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury v závěru této práce. 

 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 1998, 188 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství). ISBN 80-86111-21-0. 

Tato kniha se zabývá problematikou protivýbuchové prevence a obsahuje také 

poznatky o aktivní a pasivní protivýbuchové ochraně. Sloužila mi k objasnění jednotlivých 

pojmů, základních informací o výbuchu, jeho vzniku, ovlivnění mezí výbušnosti a průběhu 

výbuchu, možnosti výskytu výbušné směsi a predikce hrozícího nebezpečí.  

 

McDONOUGH, J. M. LECTURES IN ELEMENTARY FLUID DYNAMICS: Physics, 

Mathematics and Applications [online]. Lexington: Departments of Mechanical 

Engineering and Mathematics University of Kentucky, 2009 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 

http://www.engr.uky.edu/~acfd/me330-lctrs.pdf 

Autor se v této publikaci věnuje dynamice tekutin, která představuje jednu 

z nejdůležitějších oblastí fyziky. Zabývá se zde chováním, deformacemi, strukturou, 

povrchovým napětím, prouděním, tlakem a dalšími vlastnostmi kapalin. Z knihy jsem pak 

využil základní poznatky z oblasti turbulence. 
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3 Definice a pojmy 

Hoření 

Chemická reakce, při které dochází k uvolňování tepla a vyzařování světla. [1] 

Výbuch 

Nežádoucí jev nebo reakce, při kterém dochází ke vzrůstu teploty a tlaku. [7] 

Výbuchová křivka 

Znázorňuje závislost narůstání tlaku na čase při výbuchu. [7] 

Výbuchový tlak ý  

Tlak vznikající při výbuchu v uzavřeném prostoru. [7] 

Rychlost narůstání výbuchového tlaku ý  

Definuje směrnice tečny v inflexním bodě, vzniká v uzavřeném objemu. [7] 

Maximální výbuchový tlak pmax 

Maximální tlak, který vzniká v uzavřené nádobě při výbuchu, stanovený 

za stanovených zkušebních podmínek a standardních atmosférických podmínek. [7] 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax 

Maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu v uzavřené nádobě 

za stanovených zkušebních podmínek. [7] 

Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) 

Dolní mez rozsahu výbušnosti. [13] 

Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit) 

Horní mez rozsahu výbušnosti. [13] 

Dolní bod výbušnosti LEP (lower explosion point) 

Teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna 

dolní mezi výbušnosti. [13] 
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Horní bod výbušnosti UEP (upper explosion point) 

Teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna 

horní mezi výbušnosti. [13] 

Hybridní směs 

Směs vzduchu a hořlavých látek různých skupenských stavů. [7] 

Hořlavá látka 

Hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach nebo 

kombinace těchto látek. [7] 

Hořlavá kapalina 

Chemické látky nebo jejich směsi, které mají stanoven bod vzplanutí, jsou 

v kapalném skupenství při teplotách výskytu a je možné u nich určit bod hoření. [7] 

Meze výbušnosti 

Vymezují rozsah výbušnosti. [7] 

Koncentrační hranice výbušnosti 

Představují koncentrační oblast hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem 

(vzduch, kyslík), ve které po iniciaci následuje hoření nebo výbuch a udávají tak hranice 

výbušné oblasti. [13] 

Rozsah výbušnosti 

Hranice koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem, při níž může dojít 

k výbuchu. [7] 

Teplota vzplanutí 

Představuje nejnižší teplotu, při níž vznikne nad hladinou taková koncentrace par, 

že ve směsi se vzduchem při kontaktu plamene vzplane a okamžitě uhasne. [12] 

Teplota vznícení 

Představuje nejnižší teplotu horkého povrchu, při níž se optimální směs par nebo 

plynů určité látky ve směsi se vzduchem vznítí. [12] 
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Teplota hoření 

Nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které se uvolní takové množství par nad 

hladinou kapaliny ve směsi se vzduchem, že při přiblížení zdroje zapálení vzplane a 

nepřerušeně hoří po dobu nejméně 5 sekund. [12] 

Optimální koncentrace   

Koncentrace, při které dosahuje výbuchový tlak a rychlost narůstání výbuchového 

tlaku nejvyšších hodnot. [7] 
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4 Teoretická část 

Tuto část práce bych chtěl věnovat poznatkům jednotlivých pojmů z oblasti výbuchu, 

hořlavých kapalin a proudění tekutin. Cílem je si vytvořit vědomosti, které s problematikou 

vlivu proudění vzdušin na maximální výbušné parametry hořlavých kapalin souvisí. 

4.1 Hoření 

Vlivem účinku tepla dochází u hořlavých matriálů k většímu počtu fyzikálních a 

chemických pochodů. Pojem hoření je definováno jako chemická reakce, při níž je 

uvolňováno teplo a vyzařováno světlo. Pro vznik a průběh hoření je zapotřebí splnit určité 

podmínky (obr. 1). Jedná se o přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku (vzdušný 

kyslík) a zdroje iniciace. K zamezení vzniku nebo průběhu hoření je tedy zapotřebí omezit 

nebo vyloučit jeden z těchto tří faktorů, např. zamezení vzniku hořlavých plynných 

produktů, zvýšení nedokonalosti jejich palování, ochlazení paliva apod. [1,12] 

Hořlavá látka a oxidační prostředek dohromady tvoří hořlavý soubor, po jehož 

zapálení může následovat plamenné hoření, žhnutí, uhelnatění, tlení či výbuch. [9] 

 

 

Obr. 1: Trojúhelník hoření [30] 
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4.2 Výbuch [7,23] 

Výbuch je charakteristický pro své tlakové účinky, které se projevují nežádoucími 

jevy. Lze jej definovat jako velmi rychlou oxidační reakci hořlavé (výbušné) směsi a 

dostatečně silného iniciačního zdroje, která se vyznačuje nárůstem teploty a tlaku. 

Výbuch může nastat u hořlavého plynu, páry nebo mlhy hořlavé kapaliny, 

rozvířeného hořlavého prachu nebo kombinací těchto látek, která je označována jako 

hybridní směs. 

4.2.1 Výbuchová křivka 

Po iniciaci výbušné směsi nastává vlivem exotermické reakce tvorba většího 

množství tepla, než je odváděno, které se v uzavřené prostoru projeví jako zvýšení tlaku. 

Tento děj charakterizuje výbuchová křivka (obr. 2), která udává závislost nárůstu tlaku 

při výbuchu na čase. 

 

 

Obr. 2: Výbuchová křivka [7] 
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K iniciaci dojde v bodě A, kdy začíná plynout doba , ý , dokud se projeví narůstání 

tlaku. Jedná se o přípravnou fázi výbušné směsi k hoření. Od bodu B do bodu C dochází 

k narůstání tlaku. Vlivem zvyšující se teploty se reakční rychlost zvyšuje, kdy v bodě C 

dosáhne nejvyšší rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Od tohoto bodu se rychlost již 

zmenšuje až do bodu D, v němž je nulová. Následně od bodu D klesá také tlak. Příčinami 

jsou snížení teploty spalin a kondenzace par.  

Nejdůležitější body na výbuchové křivce: 

D vyjadřuje maximum křivky; ý  je výbuchový tlak v bodě D, 

C představuje inflexní bod křivky, který má nejvyšší narůstání výbuchového tlaku. 

Míru nárůstu výbuchového tlaku definuje směrnice tečny v inflexním bodě C: 

 = ∆∆ ≅ ý

 (1)   

kde ý  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku, který probíhá v uzavřeném 

objemu o velikosti  a při koncentraci . 

4.2.2 Výbuchová charakteristika 

Tvar výbuchové křivky je ovlivněn koncentrací výbušné směsi. Za optimální 

koncentrace  dosahuje výbuchový tlak a rychlost narůstání výbuchového tlaku 

nejvyšších hodnot. Potom mluvíme o maximálním výbuchovém tlaku  a maximální 

rychlosti narůstání výbuchového tlaku . 

Při změně koncentrace od   výbuchový tlak i rychlost narůstání výbuchového 

tlak klesají až k mezím výbušnosti. Mimo meze výbušnosti nelze šířit výbuch ve směsi a 

udávají tak rozsah výbušnosti. Příklad výbuchové charakteristiky je na obr. 3. 
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Obr. 3: Příklad výbuchu metanu a acetylénu [17] 

 

4.2.3 Ovlivnění průběhu výbuchu 

Průběh výbuch ovlivňuje mnoho faktorů, mezi ně patří: 

Velikost objemu a tvar nádoby 

Nádoby rozdělujeme na kubické a podlouhlé. U kubické nádoby platí ≤ 2 ∙ , tzn. 

délka kubické nádoby l je menší nebo rovna dvěma průměrům d. Při vzrůstajícím objemu 

nádoby dochází ke snížení rychlosti narůstání výbuchového tlaku. Pro kubické nádoby pak 

platí tzv. kubický zákon: 

 ∙ / = .= , 	 	 (2)   

kde 

 … maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa·s-1 nebo bar·s-1, 

V … objem nádoby v m3, 

KG, KSt … kubická konstanta pro plyny v MPa·m·s-1 nebo bar·m ·s-1. 
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Maximální výbuchový tlak při zvyšujícím se objemu zůstává nezměněn. Tlak 

v kubické nádobě nabývá hodnot až 1 MPa pro hořlavé plyny a páry. Plamen se může šířit 

rychlostí až 500 m ·s-1.  

Kubická konstanta u směsi plynů a par hořlavých kapalin je označována jako KG a 

jedná se o významný parametr, který definuje brizanci směsi. Konkrétní hodnoty 

maximálního tlaku a kubické konstanty jsou uvedeny pro určité látky v tabulce 1. 

Tabulka 1: Hodnoty a KG pro některé plyny a páry hořlavých kapalin 

Látka  [MPa] KG [MPa·m·s-1] Látka  [MPa] KG [MPa·m·s-1] 

acetylen 1,06 141,5 metanol 0,75 7,5 

butan 0,8 9,2 vodík 0,68 55,0 

etan 0,78 10,6 sirovodík 0,74 4,5 

éter 0,81 11,5 toluen 0,78 9,4 

 

Kubický zákon lze využít pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem od 5 

litrů objemu nádoby. Naopak tento zákon neplatí pro podlouhlé nádoby a potrubí, kde 

vzrůstající délka nádoby a potrubí způsobuje růst maximálních výbuchových parametrů a 

dochází k projevu směrového účinku výbuchového tlaku. 

 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Optimální koncentrace není ovlivněna počátečním tlakem. Při zvýšení počátečního 

tlaku se rovnoměrně zvětší i maximální výbuchové parametry. Naopak při snížení tlaku 

dosahují maximální výbuchové parametry nižších hodnot. Toho lze následně využít jako 

preventivní opatření pro ovlivnění dopadu výbuchu. Příklad vlivu počátečního tlaku 

na výbuchové parametry je znázorněn na obrázku 4. 
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Obr. 4: Závislost počátečního tlaku na maximální výbuchové parametry směsi metanu se 
vzduchem 

 

Počáteční teplota 

Růst počáteční teploty má za následek zvětšení maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. 

 

Iniciační energie 

Se zvyšující iniciační energií dochází ke zvýšení maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. Příliš nízká iniciační energie neumožňuje u některých látek dosáhnout 

iniciace. Standardně se pro plyny a páry používá energie 10 J a pro prachy 10 kJ. 

 

Turbulence směsi 

Turbulence má značný vliv na maximální výbuchové parametry, zejména pak 

rychlost narůstání výbuchového tlaku. Při nízkých hodnotách kubické konstanty 

v klidovém stavu u plynů a par je nárůst maximálních parametrů. Příklad vlivu turbulence 

je znázorněn na obr. 5. 
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Obr. 5: Vliv turbulence na výbuchové charakteristiky metanu [4] 

 

4.3 Meze výbušnosti 

Hořlavé látky jsou schopné v určité koncentraci s oxidačním prostředkem vytvářet 

výbušnou směs. Jedná se zejména o různé směsi hořlavých plynů, kapalin, prachů nebo 

hybridních směsí. Mezi faktory, které ovlivňují průběh rekce, jsou zejména koncentrace 

hořlavé látky v prostoru, její promísení s oxidačním prostředkem, ale také tlak, teplota a 

dostatečný zdroj iniciace. [12,23] 

4.3.1 Koncentrační hranice výbušnosti 

Rozsah výbušnosti je pro každou látku specifický. Koncentrační meze výbušnosti 

určují rozsah koncentrací hořlavé látky, kdy je tato látka ve směsi s oxidačním prostředkem 

(nejčastěji vzduchem) po iniciaci schopna hoření či výbuchu. Hořlavý soubor za určitých 

podmínek vybuchuje (hoří) jen uvnitř oblasti výbušnosti (obr. 6), tedy mezi dolní a horní 

koncentrační mezí výbušnosti. [13,23] 
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Obr. 6: Meze výbušnosti [31] 

 

Dolní koncentrační mez výbušnosti (LEL) je definována jako nejnižší koncentrace 

hořlavé látky, která ve směsi s oxidačním prostředkem (vzduch, kyslík), je schopna 

po iniciaci šířit plamen. Jestliže je koncentrace nižší než LEL, nelze tuto směs již iniciovat 

k výbuchu kvůli nedostatku hořlavé látky. [13,25] 

Horní koncentrační mez výbušnosti (UEL) je definována jako nejvyšší koncentrace 

hořlavé látky, která ve směsi s oxidačním prostředkem (vzduch, kyslík), je po iniciaci ještě 

výbušná. Při vyšší koncentraci jak UEL není směs schopna výbuchu, dokud nedojde 

k jejímu zředění s oxidačním prostředkem, čímž se stane opět výbušnou. [13,25] 

Koncentrační meze výbušnosti jsou nejčastěji vyjádřeny v objemových %. Hodnoty 

uváděné v g · m-3 se převádí na objemová % podle následující rovnice, protože 

při porovnávání mají látky různou hustotu. [8] 

  

 
	 á 	 	 ∙

12 ∙ í	ℎ 	 = 	 	 .%	( ř 	 ě	20	° ) (3)   

4.3.2 Ovlivnění mezí výbušnosti [7] 

Reálné pracovní podmínky jsou zpravidla odlišné od laboratorních a z tohoto důvodu 

je nezbytné znát okolnosti, které ovlivňují meze výbušnosti a následně posoudit stávající 

nebezpečí. Meze výbušnosti umožňují stanovit prostředí s možností výbuchu a upozornit 

tak na hrozící nebezpečí. Meze výbušnosti ovlivňují následující faktory: 
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Velikost iniciační energie Ei 

Oblast výbušnosti se s rostoucí iniciační energií rozšiřuje, zejména pak vzrůstá horní 

mez. Meze výbušnosti jsou obvykle stanoveny za pokojové teploty 20 °C, atmosférického 

tlaku 101,3 kPa a standardní iniciační energie, která je u plynů a par Ei = 10 J a u prachů 

Ei = 10 kJ. Použití standardní energie je u některých látek nedostačující, proto u nich musí 

být použita vyšší iniciační energie. Příklad vlivu iniciační energie je pak uveden na obr. 7. 

 

Obr. 7: Závislost iniciační energie na meze výbušnosti směsi metanu se vzduchem [7] 

 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč 

Se zvyšujícím se počátečním tlakem horní mez výbušnosti roste, kdežto dolní mez 

klesá jen nepatrně. Oblast výbušnosti ustupuje se snižujícím se tlakem. V některých 

případech se rozsah výbušnosti uzavírá, neboť při dosažení určitého tlaku již nedochází 

k výbuchu. Podtlak tak lze využít jako protivýbuchové opatření. Příklad vlivu počátečního 

tlaku je znázorněn na obr. 8.  
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Obr. 8: Vliv počátečního tlaku a iniciační energie na meze výbušnosti [7] 

 

Počáteční teplota 

Rozsah výbušnosti se vlivem vzrůstající počáteční teploty rozšiřuje, tj. dolní mez 

výbušnosti klesá a horní roste. 

Vliv počáteční teploty lze přibližně vypočítat podle následujících empiricky 

stanovených rovnic. Pro hořlavé kapaliny je vliv počáteční teploty na meze výbušnosti 

určen takto:   

 = ∙ 1 − − 298
1260  (4)   

 

 = ∙ 1 + − 298
800  (5)   

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. 
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Pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin platí následující rovnice: 

 = ° ∙ 1 − 0,0011 ∙ ( − 25)  (6)   

 

 = ° ∙ 1 + 0,00214 ∙ ( − 25)  (7)   

kde 

LELt, LEL25°C …dolní meze výbušnosti při teplotě t a 25 °C v obj. %, 

UELt, UEL25°C …horní meze výbušnosti při teplotě t a 25 °C v obj. %, 

t … pracovní teplota v °C. 

 

Vlhkost 

Meze výbušnosti jsou ovlivněny vlhkostí u směsi plynu se vzduchem zcela nepatrně. 

Suchá směs má pak největší oblast výbušnosti. S narůstajícím obsahem vlhkosti se 

u prachů posouvá dolní mez výbušnosti výše. Pokud vlhkost dosáhne nad 20 hmot. % 

obsahu vody, stává se prach již nevýbušný. Jedná se však o proměnnou veličinu, neboť 

prach může vyschnout a stát se tak opět výbušným. 

 

Obsah kyslíku 

Obsah kyslíku ve směsi má význam zejména pro horní mez, kde je ho nedostatek a 

posouvá tak horní mez výbušnosti výrazně výše. Na dolní mez výbušnosti pak zvýšený 

obsah kyslíku nemá vliv. 

 

Vytváření hybridní směsi 

Hořlavý plyn nebo páry hořlavé kapaliny i v nepatrném množství může velmi 

výrazně snížit dolní mez výbušnosti hořlavých směsí se vzduchem. 
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4.4 Hořlavá kapalina 

Podle ČSN 65 0201 jsou hořlavé kapaliny definovány jako chemické látky nebo 

jejich směsi, které mají stanoven bod vzplanutí, jsou v kapalném skupenství při teplotách 

výskytu a je možné u nich určit bod hoření. 

4.4.1 Fyzikálně chemické vlastnosti 

Pro identifikaci a hodnocení rizika je nezbytné znát vlastnosti hořlavých látek, které 

mohou způsobit havárie. 

 

Molekulová hmotnost 

Jedná se o hmotnost molekuly, která je určena součtem všech atomových hmotností 

prvků v molekule. Umožňuje posoudit chování látky při nedostatku určitých informací. 

Molekulová hmotnost je nepřímo úměrná difúznímu koeficientu, podle kterého lze 

předpokládat míru šíření par v uzavřeném prostoru. Při vyšší molekulové hmotnosti se 

látky v plynném skupenství hůře zřeďují. Jednotkou molekulové hmotnosti jsou kg, nebo 

g. [3] 

 

Měrná hmotnost plynné fáze 

Obvykle se uvádí jako poměrové číslo, které stanovuje měrnou hmotnost páry 

(plynu) vzhledem k měrné hmotnosti vzduchu při stejném stavu. Vzduch má měrnou 

hmotnost 1. Při nižších hodnotách mají látky snahu stoupat, zatímco látky s měrnou 

hodnotou vyšší než vzduch klesají a drží se při zemi. Tato skutečnost má praktický význam 

v případě správného umístění vzduchotechniky. [3] 

 

Měrná hmotnost kondenzované fáze  

Tato vlastnost má význam z hlediska chování látky při represivním zásahu. Při měrné 

hmotnosti menší než 1 kg·m-3 se látky pokouší plavat na vodě. Problém při hašení pak 

nastává, jestliže jsou látky navíc ve vodě nerozpustné. U měrné hmotnosti kondenzované 

fáze zkapalněných plynů se uvádí také jejich teplota. [3] 
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Tlak nasycených par 

V závislosti na teplotě, době vypařování a vzdálenosti od povrchu vytváří kapaliny 

nad svým povrchem určité množství par. Jejich maximální množství představuje tlak 

nasycených par, který se může za daných podmínek vytvořit nad povrchem látky. [3] 

 

Teplota varu 

Jedná se o teplotu, při které kapalina dosáhne tlaku nasycených par, jenž je shodný 

s tlakem okolního prostředí. Z tohoto důvodů je nezbytné k teplotě varu uvést i údaj 

o tlaku, který obecně odpovídá atmosférickému tlaku přibližně 101 kPa. Teplota varu klesá 

se snižujícím se tlakem a platí, že čím je teplota varu hořlavé kapaliny nižší, tím 

pravděpodobnější je vznik výbušné směsi. [3] 

V případě hořlavých směsí však nejde o teplotu varu, neboť různé látky obsažené 

ve směsi mají odlišnou teplotu varu.  Tyto látky pak destilují v určitém rozmezí teplot, 

které je definováno jako destilační rozmezí. Ve většině případů postupně destilují látky 

od nejnižších teplot varu po látky s nejvyššími hodnotami teploty varu. [3] 

U hořlavých nebo výbušných směsí lze na základě počáteční teploty destilace 

přibližně určit jejich třídu nebezpečnosti dle tabulky 2. [3] 

Tabulka 2: Přibližný odhad třídy nebezpečnosti [3] 

Počáteční teplota destilace Třída nebezpečnosti dle ČSN 65 0201 

do 135 °C I 

od 135 do 200 °C II 

nad 200 °C III 

 

Spalné teplo 

Jedná se o množství tepla, které se při procesu dokonalého spálení látky uvolní a 

zpětně ochladí na původní teplotu. Představuje míru tepelné energie, jež je obsažena 

v látkách a její hodnota je vyjádřena v J·mol-1. [3] 
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Znalost rozsahu spalného tepla je využitelná při represivním zásahu během požáru a 

slouží k zjištění požárního zatížení prostoru. Díky spalnému teplu lze také u plynů a par 

přibližně určit dolní mez výbušnosti v obj. % na základě následující rovnice: 

 

 ∙ ∆ . = 4600	 ∙  (8)  

Pomocí spalného tepla a tepelných vlastností spalných produktů lze určit teoretickou 

teplotu plamene podle tohoto vztahu: 

 = ∆ ∙  (9)  

kde 

∆ …spalné teplo 1 molu, 

…počet molů spalných produktů, 

…střední specifické teplo spalných produktů. [10] 

V praxi však obvykle nedochází ke snížení teploty zplodin na takovou úroveň, kdy 

vodní pára zkondenzuje. Z důvodu neochlazování se zavedl pojem výhřevnost. Ta 

představuje hodnotu spalného tepla snížené o kondenzační teplo vodní páry, které jsou 

ve zplodinách hoření. [3, 13] 

 

Slučovací teplo 

Jde o množství tepla, které je uvolněno nebo pohlceno při reakci, kde výchozími 

látkami jsou prvky a určitá sloučenina jediným produktem. Při kladném slučovacím teple, 

kdy látka uvolňuje teplo, lze předpokládat nestálost a výbušnost látky. [3]  

 

Rozpustnost ve vodě 

Všechny látky jsou ve vodě částečně rozpustné. Důležitá je však z pohledu požární 

ochrany znalost látek, které jsou ve vodě rozpustné dokonale. Tyto informace pak můžeme 
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využít při volbě vhodné hasební látky při požáru, ale i pro potřeby prevence. Hořlavá 

kapalina, která má dokonalou mísitelnost s vodou, vytváří nad povrchem nižší koncentraci 

hořlavé složky než čistá kapalina, která je ve vodě částečně rozpustná. [3] 

4.4.2 Požárně technické charakteristiky  

Pro odhadnutí požárního nebezpečí je potřeba přihlédnout k vlastnostem hořlavých 

látek v souvislosti s jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jedná se především 

o teplotu vzplanutí a teplotu vznícení. [9,25] 

 

Teplota vzplanutí 

Teplota vzplanutí je definována jako nejnižší teplota hořlavé kapaliny, u které dojde 

k uvolnění takového množství par nad hladinou kapaliny ve směsi se vzduchem, že 

při následné přiblížení iniciačního prostředku (plamene) směs vzplane a dále nehoří 

(uhasne). Zkouška probíhá při tlaku 101,325 kPa a teplota je vyjádřena v ºC. [12] 

Pod teplotu vzplanutí již nedochází k zapálení látky, protože se nevytvoří dostatečné 

množství směsi par se vzduchem. Nebezpečí požáru však existuje stále, neboť zdroj 

zapálení (plamen) může způsobit ohřátí kapaliny na svou teplotu vzplanutí. [25]  

Hořlavé kapaliny se podle ČSN 65 0201 třídí na základě teploty vzplanutí do tříd 

nebezpečnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 3: Třídění hořlavých kapalin [6] 

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí ve ºC 

I do 21 včetně 

II od 21 do 55 včetně 

III od 55 do 100 včetně 

IV více než 100 
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Třída nebezpečnosti představuje kritérium pro určení požadavků s ohledem 

na požární bezpečnost u výroben a skladů, kde jsou používány a skladovány hořlavé 

kapaliny. [9] 

 

Teplota hoření 

Teplota hoření představuje nejnižší teplotu hořlavé kapaliny, při které se uvolní 

takové množství par nad hladinou kapaliny ve směsi se vzduchem, že při přiblížení zdroje 

zapálení vzplane a nepřerušeně hoří po dobu nejméně 5 sekund. Zkouška probíhá při tlaku 

101,325 kPa a teplota je vyjádřena v ºC. [12] 

 

Teplota vznícení 

Teplota vznícení je definována jako nejnižší teplota, při níž se vytvoří optimální 

koncentrace směsi par nebo plynů se vzduchem a vznítí se bez iniciace. Vznícení je 

vyvoláno prostřednictvím tepla, nikoliv však plamenem nebo jiskrou. [25] 

Podle teploty vznícení lze hořlavé kapaliny a plyny rozdělit podle ČSN 63 0321 do 6 

teplotních tříd, které jsou uvedeny v následující tabulce. [13]  

Tabulka 4: Teploty vznícení [13] 

Teplotní třída Teplotní vznícení [°C] 
Příklad 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 etylnitrit 90 
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4.5 Výskyt výbušné směsi 

V zařízení nebo v jeho okolí může dojít k výskytu výbušné směsi v závislosti 

na místních pracovních podmínkách a na vlastnostech přítomných látek, které vyjadřují 

následující technicko bezpečnostními parametry: 

• hodnoty dolní a horní meze výbušnosti plynů a par hořlavých kapalin jsou 

udávány v objemových procentech nebo v případě par kapalin v g · m-3, 

• páry hořlavých kapalin mají hodnoty dolní a horní mez výbušnosti (bod vzplanutí) 

ve °C. [7] 

Nebezpečné prostředí vytváří mnoho okolních podmínek. V případě hořlavých 

kapalin je výskyt výbušné směsi závislý na ploše výparu, pracovní teplotě, nebo 

na rozstřiku kapaliny. Páry hořlavých kapalin se mohou rychleji promísit se vzduchem již 

při malém pohybu přirozeného tahu vzduchu nebo pohybem osob. Mezi další faktory patří 

tlak, velikost, tvar a uspořádání prostoru. [7] 

 

Vypařování kapalin 

Kapaliny při vypařování v otevřené nádobě postupně přecházejí v páru a zmenšuje se 

jejich objem. Tento proces probíhá za každé teploty kapalného skupenství. Vypařování 

kapaliny je rychlejší při zvýšené teplotě kapaliny, větší rozloze volného povrchu, nebo 

při průběžném odstraňování páry, která vzniká nad povrchem kapaliny. Každá kapalina má 

různou rychlost vypařování. [14] 

 

Obr. 9: Schéma vzplanutí a vznícení hořlavé kapaliny [14] 
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4.6 Proudění 

Každodenní život nám poskytuje některé znalosti proudění v tekutinách, např. kouř 

z cigarety nebo nad ohněm vykazuje neuspořádané chování pohybu vzduchu. Z hlediska 

analýzy proudění tekutin je důležité určit rozdíl mezi laminárním a turbulentním 

prouděním. [18, 24] 

Laminární proudění je charakteristické svým značně pomalým pohybem nebo 

vysokou hodnotou vazkosti, částice tekutiny konají uspořádaný pohyb a kloužou po sobě 

ve vrstvách. Turbulentní proudění vykazuje rychlý pohyb nebo malý vliv viskozity, kde i 

malá porucha v proudu může nekontrolovatelně růst a vést ke vzniku nepředvídatelného 

chování tekutiny. Turbulence je stav tekutiny, která koná nepravidelný pohyb a rychlost 

libovolného bodu se může lišit v závislosti na čase nejen u velikosti, ale i směru. Pohyb 

tekutin je doprovázen víry a rychlými výměnami hybnosti. Existuje mnoho nesrovnalostí 

v pojmu turbulence, proto stále neexistuje výsledná definice. Turbulence je proto často 

nazývána jako poslední nevyřešený problém v klasické matematické fyzice. [24,26,27] 

Jedna z definic turbulenci představuje jako nepravidelné proudění tekutiny, ve které 

různá množství ukazují náhodné změny v čase a prostoru. Je nedostatečné definovat 

turbulentní proudění jako nepravidelné nebo chaotické pouze samostatně v čase nebo 

samostatně v prostoru. [27] 

Téměř všechna proudění tekutin, se kterými se v životě setkáváme, jsou turbulentní. 

Dosud není položena jednoznačná definice, ale má řadu charakteristických rysů, jako 

jsou [19]: 

Náhodnost - turbulentní proudění je nepravidelné a chaotické. Není přesná definice 

turbulentního víru, ale předpokládá se, že existuje v určité oblasti v prostoru po určitou 

dobu a následně zanikne (rozptýlením). Např. veličiny jako rychlost a tlak mají náhodný 

charakter v závislosti na čase a prostoru. K jejich popisu jsou používány statistické 

metody. [18,19]   

Difuzivita - promíchávání přemístěných skalárních veličin je mnohem rychlejší než 

při molekulární difúzi. Značně se tak zvyšují hodnoty toku veličin, např. hybnosti, vnitřní 

energie apod. [18,26] 
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Vířivost -  v turbulentním proudění se vyskytují náhodné rotační víry. Rotace vírů je 

úměrná jejich velikosti a při jejich rozpadu se zvyšuje rychlost rotace. Pole vířivosti se 

dynamicky mění v čase. [18] 

Disipativnost - turbulentní proudění je disipativní, což znamená, že se kinetická 

energie malých vírů mění v tepelnou energii. Malé víry obdrží kinetickou energii z mírně 

větších vírů a tak dále. Tento proces přenosu energie z největších turbulentních vírů až 

k nejmenším se nazývá kaskádový proces. [19] 

Nelinearita - turbulence je nelineární, což je způsobeno vlivem nelineárního 

zrychlení. Vývoj a interakce jednotlivých struktur turbulence lze znázornit jen nelineárním 

matematickým modelem. [26] 

 

Rozdíl mezi laminárním a turbulentním prouděním znázorňuje obrázek, kde dochází 

k zvyšování rychlosti proudu vody z kohoutku. V části (a) je zobrazeno laminární 

proudění, které při nízké rychlosti průtoku kapaliny má pravidelnou a ustálenou trajektorii 

pohybu a neexistuje zde náznak změny směru. V části (b) je proudění stále laminární, ale 

při zvýšení průtoku proudu vody dochází k výskytu vln, které se v podstatě periodicky 

mění v čase, ale stále není patrné prolínání trajektorií. Turbulentní proudění odpovídá části 

(c) a má mnohem vyšší rychlost proudění. Trajektorie pohybu proudění jsou poměrně 

složité a představují vysoký stupeň míchání, které je velmi obtížné detailněji 

předvídat. [24] 

 

 

Obr. 10: Laminární a turbulentní proudění vody z kohoutku; (a) ustálené laminární, (b) 
periodické, vlnité laminární, (c) turbulentní [24] 
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Přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním byl stanoven pomocí 

Reynoldsova čísla, které představuje poměr setrvačných a viskózních sil. Reynoldsovo 

číslo je definováno následujícím vztahem: 

 

 = ∙ ∙
η = ∙

ν  (10)  

 

kde ρ je hustota kapaliny, u je rychlost kapaliny, D charakteristický rozměr tělesa, η je 

dynamická viskozita kapaliny a ν je kinematická viskozita kapaliny. [18] 

V mechanice tekutin není přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním 

definován jednoznačně, neboť jde složitou záležitost. Kritická hodnota Reynoldsova čísla 

závisí na určitých podmínkách. Reynolds zjistil, že za normálních laboratorních podmínek 

laminární proudění přechází v turbulentní okolo hodnoty Re=2000, později byl přechod 

stanoven na hodnotu Re=2320, která platí pro izotermické proudění. Existují však případy, 

kdy lze dosáhnout laminárního proudění s Reynolsovým číslem větším než 90 000. [18, 

26] 

Při reálných podmínkách je proudění v potrubí: 

Re < 2320  laminární  

 

Obr. 11: Laminární proudění [22] 
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2320 < Re < 4000  přechodné 

 

Obr. 12: Přechodné prodění [22] 

 

4000 < Re  turbulentní 

 

Obr. 13: Turbulentní proudění [22] 
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4.7 Příklady havárií 

Při výrobě, skladování či transportu produktů může v chemickém průmyslu docházet 

k řadě okolností, které vedou k závažným haváriím. Vyšší riziko zejména u látek, které 

jsou skladovány nebo přepravovány pod tlakem a v případě nehody mohou způsobit 

obrovské materiální škody a ztrátu na lidských životech. Jelikož se ve své práci zabývám 

technickým lihem a toluenem, uvádím zde příklady havárií vztahující se právě k těmto 

kapalinám. 

 

Výbuch etanolu, Columbus, USA 

K události došlo 11. července 2012 v časných ranních hodinách severně od města 

Columbus. Nákladní vlak společnosti Norfolk Southern jedoucí z Chicaga do Linwood 

vykolejil, přičemž se uvolnilo 17 z 98 vagonů. Náklad vlaku tvořil 12 319 tun materiálu 

z toho 90 tis. galonů etanolu. Vlivem nehody se protrhl plášť jednoho ze tří vagonů 

vezoucí etanol. Rozlitá kapalina začala hořet a ohřívat zbylé dva vagony, čímž došlo 

k jejich explozi. Výbuch byl vidět až na vzdálenost 10 kilometrů. Příčinou vykolejení 

vlaku byla zlomená kolejnice, která vykazovala známky únavy materiálu. Dva lidé byli 

zraněni a muselo být evakuováno asi 100 obyvatel, kteří byli ve vzdálenosti 1 míle 

od místa nehody. Poničeno bylo také autobusové nádraží a celková škoda byla odhadnuta 

na 1,2 mil. dolarů. [21,28] 

 

 

Obr. 14: Následky po výbuchu ethanolu, Columbus [28] 
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Výbuch toluenu, Phoenix, USA 

Dne 15. listopadu 1984 zemřeli dva lidé v důsledku otravy a výbuchu toluenu. 

Incidentu předcházelo čištění kontaminované nádrže o objemu 170 m3. Nádrž byla 

vypuštěna na nejnižší úroveň, avšak na dně zůstalo cca 5 cm kapaliny. Vstup do nádrže byl 

umožněn pouze malým otvorem v horní části a nebyl dostatečně velký pro průchod 

s dýchacím přístrojem. Proto se dva pracovníci rozhodli spustit dýchací přístroj po laně 

až po vstupu do nádrže, což se ukázalo jako zásadní chyba. Pracovník na dně nádrže 

nereagoval na příkazy (šlo o imigranta a zřejmě nemluvil plynně anglicky) a pomalu 

ztrácel vědomí, než upadl. [20,29] 

Při pokusu o jeho záchranu se hasiči rozhodli prořezat stanu nádrže, ačkoliv věděli, 

že v nádrži je hořlavá kapalina a může dojít k výbuchu. Aby předešli nehodě, byla oblast 

řezu stříkána zvenku i zevnitř nádrže vodou. Těsně před dokončením řezu bylo zastaveno 

stříkání vodou zevnitř. Vnější sprej byl také dočasně přerušen z důvodu hašení hořící 

kapaliny na zemi vedle nádrže. Pak nádrž explodovala. [20] 

Následkem výbuchu zemřel jeden hasič a několik dalších osob bylo zraněno. 

Předpokládá se, že muž uvnitř nádrže byl v době výbuchu již mrtvý. [20] 

 

 

Obr. 15: Okamžik výbuchu toluenu, Phoenix [29] 

  



- 29 - 

 

5 Praktická část 

Praktická část mé diplomové práce se zabývá posouzením vlivu proudění vzdušin 

na maximální výbuchové parametry u technického lihu a toluenu. Kromě zmíněných látek 

zde také popisuji výbuchový autokláv 250 a postup k dosažení výsledků, které jsou 

popsány slovně a graficky ve formě tabulek a grafů.  

5.1 Výbuchový autokláv 250 

Zjišťování charakteristik výbuchů zkoušených látek a jejich parametrů se provádí 

ve zkušebních zařízeních. Měření mé diplomové práce bylo prováděno na výbuchovém 

autoklávu 250 (dále jen VA 250). Tento přístroj byl Fakultou bezpečnostního inženýrství 

pořízen v rámci Fondu rozvoje vysokých škol č. 427/2007 a používá se ke stanovení 

maximálních výbuchových parametrů hořlavých plynů, par kapalin, prachů nebo 

hybridních směsí v laboratorních podmínkách. [10] 

Zkušební zařízení VA 250, pomocí něhož jsem pořizoval své výsledky, se nacházelo 

v Ostravě-Radvanicích v areálu VVUÚ, a.s. V době psaní této diplomové práce byl VA 

250 přemístěn do budovy fakulty FBI VŠB-TU v Ostravě-Výškovicích, kde bude 

po rekonstrukci budovy trvale umístěn. 

 

 

Obr. 16: Výbuchový autokláv 250 [vlastní] 
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5.1.1 Měřící soustava 

Je propojení několika zařízeními, viz obr. 17. 

 

Obr. 17: Měřící soustava [8] 

 

VA 250 

Výbuchový autokláv je tvořen kulovou nádobou z nerezové oceli a zaujímá prostor 

o objemu 250l, který vytváří dvě symetrické polokoule. Zařízení je pevně zasazeno 

do rámové konstrukce. Spodní polokoule je nastálo usazena k rámu konstrukce, kdežto 

horní polokouli je umožněn vertikální pohyb pomocí hydrauliky a při zavírání přesně 

dosedá na spodní polokouli výbuchové komory. Správnou polohu obou polokoulí zajišťují 

také tři čepy, umístěné na spodní polokouli a při zavírání zapadají do děr horní polokoule. 

Horní polokoule má po obvodu ve své drážce těsnění, které zabraňuje unikání tlaku 

z uzavřené výbuchové komory.    

Veškerý pohyb jednotlivých částí zařízení zajišťuje hydraulický systém, který 

zahrnuje čerpadlo, elektrické ovládání a třináct hydraulických pístů propojené hadicemi. 

Hydraulický válec umožňuje otevírání a zavírání výbuchové komory. Horní polokoule je 

v otevřeném stavu zajištěna dvěma ocelovými háky proti samovolnému pohybu. Obě 

poloviny nádoby jsou k sobě stlačeny pomocí dvanácti hydraulických pístů, které vysunují 

po obvodu rovnoměrně rozmístěné pohyblivé kameny a zabraňují tak nežádoucímu pohybu 

polokoulí a úniku tlaku vlivem netěsností při výbuchu. 
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Obr. 18: Výsuvné kameny [vlastní] 

Zařízení disponuje vybavením k měření prachu, plynů a kapalin. Uvnitř je na spodní 

polokouli připevněna topná plotýnka, která slouží k odpařování hořlavé kapaliny. Iniciaci 

zajišťují přívody nízkého napětí pro palník a elektrody vysokého napětí pro výboj. 

Ke spodní polokouli je připevněn ventilátor zajišťující proudění a jeho otáčky lze nastavit 

na hlavním panelu. V zařízení jsou dále umístěna teplotní čidla s nastavitelnou hodnotou. 

Výbuchový tlak je měřen prostřednictvím snímače dynamických tlaků firmy Kistler, 

který tlak zaznamená v počítači. Na panelu se pak zobrazuje parciální tlak plynů v kouli 

měřený tlakoměrem BD sensors. 

Při výbuchu vzniká v komoře přetlak, jenž lze pomocí elektroventilu uvolnit a 

vyrovnat tak tlak uvnitř komory. Jinak nelze zařízení otevřít, protože hranice umožňující 

otevření je 1100 Mbar.  

 

Obr. 19: Komponenty spodní polokoule VA 250 [vlastní] 
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Ovládací panel 

Ovládací panel je určen k nastavení parametrů v průběhu měření a ovládání VA 250. 

Pro zkoušky hořlavých kapalin lze na něm nastavit např. teplotu vyhřívání polokoulí a 

topné plotýnky, otáčky míchání apod. Má však mnoho dalších funkcí využitelné zejména 

pro prachy. Na čelním panelu se pak zobrazují aktuální hodnoty uvnitř výbuchové komory. 

Ovládací panel je zobrazen na obr. 20. 

 

Obr. 20: Ovládací panel [vlastní] 

 

Převodník 

Jeho úkolem je převádět elektrický signál ze snímačů na digitální, který se dále 

zpracovává v počítači. 

 

Počítač 

Veškeré výsledky měření se zpracovávají v počítači. Program Kistler nainstalovaný 

v počítači dokáže přijmout až 80 naměřených hodnot za vteřinu. Výstup těchto hodnot je 

uveden v příloze č. 1.  



 

Elektrický mžikový palník

Standardní iniciač

Při svém měření jsem jako inicia

(obr. 21), který se po odstran

napětím. Iniciační energie

 

Obr. 

 

Dávkovací pipeta 

Při měření byla použita mechanická dávkovací pipeta 

(obr. 22). Umožňuje velkou flexibilitu 

Aktuální objem dávky kapaliny se automaticky objeví na displeji. 

 

Obr. 22: D
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ický mžikový palník 

Standardní iniciační energie používaná při měření hořlavýc

ení jsem jako iniciačního zdroje využil elektrického mžikového palníku 

po odstranění izolace upevňuje do svorek k 

energie palníku byla 86 J. 

Obr. 21: Neodizolovaný mžikový palník [vlastní]

ení byla použita mechanická dávkovací pipeta Eppendorf Multipette

uje velkou flexibilitu dávkování při použití speciálních nástavc

Aktuální objem dávky kapaliny se automaticky objeví na displeji.  

: Dávkovací pipeta Eppendorf Multipette® plus [vlastní]

 

řlavých plynů činí 10 J. 

rického mžikového palníku 

 elektrodám s nízkým 

 

[vlastní] 

pendorf Multipette® plus 

i použití speciálních nástavců. 

 

[vlastní] 
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5.1.2 Blokové schéma VA 250 

 

Obr. 23: Blokové schéma VA 250 [15] 

1. Horní polokoule 15. Krycí síto 

2. Dolní polokoule 16. Míchadlo 

3. Spodní rámová konstrukce 17. Nastavitelný rozviřovací kužel 

4. Pohyblivá rámová konstrukce 18. Pneumatický ventil rozviřovaní 

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

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

7. Hydraulický píst pro uzavírací kameny 21. Elektromagnetický ventil 

8. Hydraulická jednotka 22. Elektromagnetický ventil PLYN 1 

9. Motor hydraulické jednotky 23. Elektromagnetický ventil PLYN 2 

10. Tlakové čidlo 24. Elektromagnetický ventil odtlakování 

11. Kontakty pro iniciaci palníku 25. Elektronika autoklávu 

12. Elektrody vysokého napětí 26. Motor vývěvy 

13. Vyjímatelná topná plotýnka 27. Převodník elektrického signálu 

14. Pneumatický ventil vývěvy 
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5.2 Technický líh 

Látka použitá v této diplomové práci je vyráběna ve firmě Severochema Liberec. 

Technický líh je běžně distribuován i pod jinými názvy, jako je chemický název ethanol, 

nebo ethylalkohol. Používá se zejména jako rozpouštědlo, palivo, k čištění a odmašťování 

povrchů nebo do vařičů. Jedná se o bezbarvou vysoce hořlavou kapalinu, která je 

klasifikována I. třídou nebezpečnosti a teplotní třídou T2. Tato směs má charakteristický 

alkoholový zápach. Meze výbušnosti jsou u něho stanoveny výrobcem na 3,9 obj. % 

pro LEL a 20,9 obj. % pro UEL. [16] 

 

Tabulka 5: Složení technického lihu [16] 

chemický název 
obsah 
(%) 

č. CAS č.ES výstražné symboly, R-věty 

ethanol > 92 64-17-5 200-578-6 F, R11 

2-butanol 0-2 78-93-3 201-159-0 F, Xi, R11-36-66-67 

4-methylpentan-2-on 0-3 1018-10-1 203-550-1 F, Xn, R11-20-36/37-66 

aceton 0-2 67-64-1 200-662-2 F, Xi, R11-36-66-67 

methanol <0,3 67-56-1 200-659-6 
F, T, R11-23/24/25-
39/23/24/25 

 

Technický líh obsahuje také příměsi, určené vyhláškou ministerstva zemědělství 

č.141/1997 Sb., jejichž cílem je zabránit jeho konzumaci. Příklady aditiv jsou butanol 

(methylethylketon), aceton, nebo methanol. [16] 

Na lidské zdraví působí dráždivě na oči, sliznice a pokožku, kterou zároveň 

odmašťuje, páry působí narkoticky, požitím může způsobit opilost, otravu až smrt. 

Důležitá je zde míra expozice a koncentrace látky. Z těchto důvodů je nutné při manipulaci 

používat ochranné pracovní prostředky, které zabraňují zejména zasažení očí a vdechnutí. 

Ochranu lze také realizovat důkladným větráním, nebo odsáváním. Při přepravě, 

skladování či jakékoliv jiné manipulaci se na látku vztahuje norma ČSN 65 0201. [16] 
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Tabulka 6: Další vlastnosti technického lihu [16] 

Chemický vzorec C2H5OH 

Bod (rozmezí bodu) tání (°C) - 114,1 (pro ethanol) 

Bod (rozmezí bodu) varu (°C) 78,3 (pro ethanol) 

Bod vzplanutí (°C) 14 (pro ethanol) 

Bod hoření (°C) 29 (pro ethanol) 

Teplota vznícení (°C) 415 (pro ethanol) 

Relativní hustota (při 20 °C) (g·cm-3) 0,800 – 0,820 

Hustota par: (vzduch = 1) 1,6 (pro ethanol) 

Maximální výbuchový tlak (MPa) 0,618 

Maximální nárůst tlaku (Mpa.s-1) 15,7 

Molární hmotnost (g·mol-1) 46,07 (pro ethanol) 

 

 

 

Obr. 24: Technický líh [vlastní] 
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5.3 Toluen 

Stejně jako u technického lihu je i tato látka produktem firmy Severochema Liberec. 

Toluen není k dostání v obchodech pro běžné uživatele, neboť by mohl být zneužit pro své 

omamné účinky. Dalšími názvy této látky jsou methylbenzen, fenylmethan, methylbenzol. 

Zpravidla se používá profesionálními uživateli jako rozpouštědlo, ředidlo do barev a laků, 

pro čištění, nebo také jako náplň do teploměrů. Toluen je vysoce hořlavá kapalina, jejíž 

páry vytváří se vzduchem výbušnou směs. Páry jsou těžší než vzduch, proto se může 

hromadit v níže položených místech. [17] 

Tato bezbarvá kapalina má charakteristický aromatický zápach a je klasifikována 

jako hořlavina I. třídy nebezpečnosti s mezemi výbušnosti od 1,2 obj. %. do 7,1 obj. %. 

Při hoření se může ve vzduchu vytvářet směs plynů, např. oxid uhelnatý a oxid 

uhličitý. [17]  

 

 

Obr. 25: Složení toluenu [17] 

 

Páry toluenu působí na lidské zdraví narkoticky, mají za následek bolest hlavy, 

dráždí oči a dýchací cesty, pokožku odmašťuje, dráždí a také se do ní vstřebává. Platí zde 

opět závislost na koncentraci a době trvání expozice. Požitím dochází k dráždění sliznice 

trávicího ústrojí. Důležité je tedy používat vhodné prostředky k ochraně zdraví. 
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Při přepravě, skladování či jakékoliv jiné manipulaci se na látku vztahuje norma ČSN 65 

0201. [17] 

 

Tabulka 7: Další vlastnosti toluenu [17] 

Chemický vzorec C7H8 

Bod (rozmezí bodu) tání (°C) - 95 

Bod (rozmezí bodu) varu (°C) 110-111 

Relativní hustota (při 20 °C) (g·cm-3) 0,866 

Hustota par: (vzduch = 1) 3,2 

Bod vzplanutí (°C) 4,4-7,5 

Bod hoření (°C)  

Teplota vznícení (°C) >450 

Molární hmotnost (g·mol-1) 92,14 

 

 

 

Obr. 26: Toluen [vlastní] 
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5.4 Postup měření 

Před zahájením měření bylo nutné autokláv důkladně vyčistit od nečistot a zajistit 

plnou funkčnost jednotlivých částí systému. Pro rychlejší odpařování hořlavé kapaliny 

bylo nezbytné do výbuchové komory instalovat topnou plotýnku a větrák, který imitoval 

turbulentní proudění. Před samotným měřením jsem také musel zjistit, jak dlouho se daná 

koncentrace kapaliny vypařuje z nádoby po vložení na topnou plotýnku. Tyto hodnoty byly 

určeny experimentálně, kdy jsem vložil na zahřátou topnou plotýnku nádobu s danou 

kapalinou o určité koncentraci a vyčkal, než se kapalina zcela z nádoby odpaří. Při měření 

jsem pak tento zaznamenaný čas vždy prodloužil, abych měl jistotu odpaření kapaliny. 

Teplotu plotýnky jsem zvolil u technického lihu na 100 °C a u toluenu 130 °C, tedy teploty 

dostatečně velké, aby se kapalina rychle odpařovala. 

Na ovládacím panelu se následně nastavilo zahřívání horní a dolní polokoule 

autoklávu na provozní teplotu, která byla pro každou kapalinu odlišná. Pro technický líh 

tato hodnota činila 90 °C a pro toluen 110 °C, šlo tedy o teploty přibližně o 10 °C větší, 

než je teplota varu dané kapaliny. 

Pro obě měřené kapaliny byl následný postup stejný. Z iniciačního palníku bylo 

zapotřebí odstranit izolaci, která zabraňovala kontaktu a poté byl palník připevněn 

svorkami k elektrodám tak, aby se hlavička palníku nacházela zhruba uprostřed výbuchové 

komory. 

Nyní již byla výbuchová komora připravena na vložení hořlavé kapaliny. Z tabulky 

jsem pomocí vzorců odečetl odpovídající množství hořlavé kapaliny, které je potřeba pro 

vytvoření výbušné směsi v uzavřeném prostoru. Převod vstupních veličin na mililitry je 

uveden pod tímto postupem. K přesnému dávkování kapaliny mi posloužila elektronická 

pipeta. Po nalití kapaliny do odpařovací misky jsem okamžitě tuto misku vložil na topnou 

plotýnku uvnitř výbuchové komory. Následně jsem ihned přispěchal k ovládacímu panelu 

a nechal tlačítkem uzavřít výbuchovou komoru. Proces uzavření trvá přibližně minutu, kdy 

horní polokoule klesá k dolní a po vzájemném styku se postupně vysouvají pohyblivé 

kameny. Při měření turbulentní směsi se po uzavření autoklávu spustil na ovládacím 

panelu ventiláror s nastavenou rychlostí otáček za minutu. Po těchto úkonech bylo 

nezbytné počkat určitou dobu, než se zcela vypaří veškerá kapalina z misky.  
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Před iniciací výbušné směsi byl na počítači spuštěn program Kistler.exe, který sloužil 

k pořízení záznamu změn tlaku v závislosti na čase. Doba měření byla zvolena 20 sekund a 

po tento čas měl program zaznamenávat tlaky střídavě každých 4,4 a 4,5 milisekund. 

Po uplynutí doby potřebné k vypaření veškeré hořlavé kapaliny z nádoby se 

na ovládacím panelu dal příkaz k iniciaci výbušné směsi a od tohoto okamžiku se začaly 

hodnoty tlaků ukládat do datového souboru v počítači. Z každého měření pak byla zjištěna 

maximální hodnota tlaku a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

Po výbuchu a ukončeném měření bylo k otevření autoklávu nutné spustit 

na ovládacím panelu vyrovnání přetlaku, jinak nebylo možné autokláv otevřít. Současně 

s otvírající se polokoulí se spouštěl ventilační systém, odsávající zplodiny po výbuchu či 

jiné nečistoty, které se pro další měření musely odstranit.  

Tento postup jsem opakoval pro každou měřenou koncentraci třikrát, přičemž jsem 

používal dvě zcela totožné nádoby. Důvodem bylo, že během měření došlo k zahřátí této 

nádoby. Při nalití kapaliny to téže nádoby by se kapalina začala ihned ohřívat a z misky by 

během přesunu na plotýnku a uzavření komory unikaly páry. 

Nebezpečné pak bylo, jestliže nedošlo k výbuchu vlivem chybného uchycení palníku 

nebo jeho selháním. V této situaci se musel celý prostor místnosti důkladně vyvětrat a 

zbavit se nebezpečných par kapaliny.  

 

Převod objemové koncentrace 

V bezpečnostních listech jsou nebezpečné koncentrace uvedeny v obj.%. Abychom 

zjistili potřebný objem z objemové koncentrace, musíme hodnoty převést pomocí stavové 

rovnice ideálního plynu: 

 
∙ = ∙ ∙  

 
(11)  

kde 

p … atmosférický tlak [Pa], 

V … objem [m3], 
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n … látkové množství [mol], 

R … molární plynová konstanta [J·mol-1·K-1], 

T … termodynamická teplota [K]. 

 

Látkové množství n vyjádříme pomocí molární hmotnosti M a hmotnosti ideálního 

plynu m a dostaneme tak nové vyjádření stavové rovnice pro ideální plyn:  

 
=  

 
(12)  

 
∙ = ∙ ∙  

 
(13)  

kde 

m … hmotnost [kg], 

M … molární hmotnost [g·mol-1]. 

 

V dalším kroku vyjádříme hmotnost prostřednictvím součinu objemu a hustoty a 

spojením rovnic (13) a (14) dostaneme: 

 
= ∙  

 
(14)  

 
∙ = ∙ ∙ ∙ ∆  

 
(15)  

kde 

Vk … objem kapaliny [m3], 

 … hustota [g·cm-3], 
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∆T … změna počáteční teploty [K], 

V … objem výbušné směsi v nádobě [m3]. 

 

Následně stavovou rovnici upravíme do požadovaného tvaru: 

 
= ∙ ∙
∙ ∙ ∆  

 
(16)  

Výslednou rovnici jsem aplikoval do programu MS Excel, který mi umožnil díky 

početní funkci určit množství hořlavé kapaliny z odpovídající objemové koncentrace.  
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5.5 Výsledky výbuchových parametrů technického lihu  

Při měření technického lihu jsem se zaměřil nejen na posouzení vlivu turbulence 

vzhledem k vlastnímu měření, ale také na porovnání s výsledky s autorem [8], který měřil 

stejnou kapalinu, ale nevyužíval zahřátí polokoulí autoklávu. Úkolem bylo tedy zjistit, jak 

se kromě turbulence projeví i zahřátí polokoulí na maximální výbuchový tlak a maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku. Teplota horní a dolní polokoule byla zvolena 

na 90 °C, což je dostatečná teplota, která zabraňuje kondenzaci na stěnách nádoby 

a udržuje látku v plynném stavu. V grafech jsem při porovnávání označil své výsledky 

modrou barvou a červená barva zastupuje výsledky autora [8]. U každé koncentrace jsem 

měřil vždy tři vzorky a z naměřených výsledků vypočítal jejich průměrnou hodnotu. 

5.5.1 Měření bez turbulence 

Nejprve bylo provedeno měření bez vlivu turbulence. Podle bezpečnostních listů 

od výrobce by se výbušná koncentrace měla pohybovat v rozmezí 3,9 obj. % až 20,9 

obj. %. Ke každé zvolené koncentraci byly vypočteny průměrné hodnoty maximálního 

výbuchového tlaku pmax, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax a kubická 

konstanta KG. Z datového souboru jsem také určil časový interval, ve kterém proběhl 

nejvyšší nárůst tlaku. Z vypočtených hodnot jsem následně pro znázornění sestrojil grafy. 

 

Tabulka 8: Měření bez turbulence [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Objem 
[ml] 

pmax 

[bar] 
dp/dtmax 

[bar·s-1] 
|pti-pti+1|max 

[bar] 
|ti-ti+1|max 

[s] 
KG 

[bar·m·s-1] 

3,9 18,6 2,12 9,33 0,18 

0,0045 

58,80 

6 28,6 4,05 27,33 0,12 172,19 

8 38,2 6,50 117,33 0,53 739,15 

10 47,7 6,65 130,81 0,59 824,08 

12 57,3 6,57 115,85 0,52 729,82 

14 66,8 5,50 29,11 0,13 183,39 

16 76,4 4,81 14,59 0,07 91,93 

18 85,9 3,46 13,78 0,06 86,79 

20 95,4 2,52 12,00 0,05 75,60 
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Maximální výbuchový tlak pmax 

 

 

Graf 1: Vliv koncentrace na maximální výbuchový tlak v klidu [vlastní] 

 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax 

 

 

Graf 2: Vliv koncentrace na maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v klidu 
[vlastní] 
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Výbuchový impuls 

Jedná se o obsah plochy pod křivkou grafu, která znázorňuje působení výbuchového 

tlaku za dobu přetlaku. K výpočtu jsou potřeba hodnoty z výstupního datového souboru 

programu Kistler a pro výpočet jsem použil lichoběžníkovou metodu v následujícím 

vzorci: 

 
ý = + ∙ − t

2  

 
(17)  

Ivýb … výbuchový impuls [bar·s] 

 

Tabulka 9: Výbuchový impuls – měření bez turbulence [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Ivýb [bar·s] 

3,9 12,82 

6 12,55 

8 12,16 

10 16,60 

12 17,81 

14 19,77 

16 21,05 

18 16,82 

20 17,65 

 



 

Obr. 27: Znázor

 

Porovnání s autorem [8

V tomto kroku jsem porovnával

 

Obr. 
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: Znázorňení oblasti výbuchového impulsu [vlastní]

8] 

tomto kroku jsem porovnával mé naměřené hodnoty s autorem 

Obr. 28: Výsledky měření autora [8] bez turbulence

 

[vlastní] 

autorem [8]. 

 

bez turbulence 
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Graf 3: Porovnání maximálních výbuchových tlaků v klidu [vlastní] 

 

 

 

Graf 4: Porovnání maximálních rychlostí narůstání výbuchového tlaku v klidu [vlastní] 
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Dílčí závěr 

Z mých výsledků měření bez vlivu turbulence vyplývá, že nejvyšších výbuchových 

parametrů pmax a dp/dtmax je dosaženo při 10 obj.%. Naměřené údaje jsou však zcela 

odlišné od měření autora [8], který nevyužíval vyhřívání polokoulí. Při jeho měření tak 

mohlo docházet ke kondenzaci par na vnitřních stěnách nádoby a s rostoucí koncentrací se 

zvyšovala vlhkost na povrchu kulového obalu VA 250. Při vlastním měření jsem 

kondenzaci na vnitřních stěnách nezpozoroval. Již při měření v klidu, tedy bez účinků 

proudění, lze porovnáním výsledných hodnot a grafů usoudit, že rozdílná teplota polokoulí 

má značný vliv na maximální výbuchové parametry. 

5.5.2 Měření při turbulenci 

V této části měření jsem zjišťoval hodnoty maximálních výbuchových parametrů 

při 860 otáčkách za minutu. Naměřené hodnoty byly pak zaneseny do tabulek a 

porovnávány s měřením bez turbulence a s autorem [8]. Měřením bylo zjištěno, že objem 

kapaliny při koncentraci 3,9 obj.% již nevybuchuje. 

 

Tabulka 10: Měření při 860 ot/min [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Objem 
[ml] 

pmax 

[bar] 
dp/dtmax 

[bar·s-1] 
|pi-pi+1|max 

[bar] 
|ti-ti+1|max 

[s] 
KG 

[bar·m·s-1] 

6 28,6 4,42 58,22 0,26 

0,0045 

366,78 

8 38,2 6,21 169,19 0,76 1065,80 

10 47,7 6,58 188,52 0,85 1187,59 

12 57,3 6,15 124,59 0,56 784,88 

14 66,8 6,02 89,04 0,40 560,90 

16 76,4 5,96 64,30 0,29 405,04 

18 85,9 5,26 48,44 0,22 305,18 

20 95,4 4,97 56,44 0,25 355,58 
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Porovnání vlastních výsledků pmax 

 

 

Graf 5: Porovnání maximálních výbuchových tlaků [vlastní] 

 

Tabulka 11: Porovnání maximálních výbuchových tlaků [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

pmax bez 
turbulence [bar] 

pmax při 
turbulenci [bar] 

nárůst 
v % 

3,9 2,12 x x 

6 4,05 4,42 9,25 

8 6,50 6,21 -4,46 

10 6,65 6,58 -0,93 

12 6,57 6,15 -6,28 

14 5,50 6,02 9,40 

16 4,81 5,96 23,87 

18 3,46 5,26 52,20 

20 2,52 4,97 97,03 
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Porovnání vlastních výsledků dp/dtmax 

 

 

Graf 6: Porovnání maximálních rychlostí narůstání výbuchového tlaku [vlastní] 

 

Tabulka 12: Porovnání maximálních rychlostí nárůstu výbuchového tlaku [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

dp/dtmax bez 
turbulence [bar·s-1] 

dp/dtmax při 
turbulenci [bar·s-1] 

nárůst 
v % 

3,9 9,33 x x 

6 27,33 58,22 113,01 

8 117,33 169,19 44,19 

10 130,81 188,52 44,11 

12 115,85 124,59 7,54 

14 29,11 89,04 205,85 

16 14,59 64,30 340,61 

18 13,78 48,44 251,61 

20 12,00 56,44 370,37 
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Výbuchový impuls 

Tabulka 13: Výbuchový impuls – při turbulenci [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Ivýb 
[bar·s] 

6 8,96 

8 11,13 

10 11,27 

12 9,55 

14 14,44 

16 14,78 

18 15,87 

20 14,65 

 

 

Porovnání s autorem [8] 

Podobně jako u měření bez proudění jsem v tomto kroku porovnával své výsledky 

s autorem [8]. 

 

 

Obr. 29: Výsledky měření autora [8] při turbulenci 
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Graf 7: Porovnání maximálních výbuchových tlaků při turbulenci [vlastní] 

 

 

 

Graf 8: Porovnání maximálních rychlostí narůstání výbuchového tlaku při turbulenci 
[vlastní] 
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Dílčí závěr 

Při měření s prouděním jsem dosahoval nejvyšších výbuchových parametrů pmax a 

dp/dtmax opět při 10 obj.%. Z naměřených výsledků jsem pak již mohl zjistit vliv proudění 

na maximální výbuchové parametry. Podle literatury [7] má proudění značný vliv 

na výbuchové parametry, zejména pak na rychlost narůstání výbuchového tlaku. 

Při porovnání výsledků (tabulka 11 a 12) pak bylo zjištěno, že hodnoty maximálních 

výbuchových tlaků naměřené při proudění se zpočátku výrazně nemění od hodnot 

v klidovém stavu. K výraznému zvýšení pmax dochází až při vyšších koncentracích poblíž 

horní hranice výbušnosti. Naopak u hodnot maximálních rychlostí narůstání výbuchového 

tlaku jsou naměřené hodnoty při proudění téměř po celý rozsah výbušnosti výrazně vyšší. 

Nejvýraznějších nárůstů dp/dtmax bylo naměřeno opět u vyšších koncentrací technického 

lihu, nejvíce však u horní hranice výbušnosti, kdy nárůst činil 370,37 %. 

Stejně jako u měření bez vlivu turbulence jsem zaznamenal odlišné výsledky než 

autor [8], který zaznamenal jinou optimální koncentraci a všeobecně naměřil vyšší hodnoty 

pmax  a dp/dtmax pro téměř celý rozsah výbušnosti, jak je vidět v grafech 7 a 8. Jak jsem již 

uvedl u měření bez vlivu proudění, důvodem různorodosti naměřených hodnot je rozdílná 

teplota polokoulí autoklávu a tím i možný vznik kondenzace na vnitřních stěnách nádoby. 

Během měření s vysokými koncentracemi technického lihu jsem po výbuchu a 

následném otevření autoklávu cítil v prostoru jeho charakteristický alkoholový zápach. 

Při nižších koncentracích tomu tak nebylo. Po delší přítomnosti v místnosti laboratoře jsem 

měl vysušené rty, neboť technický líh má odmašťovací účinky. 

Výsledné hodnoty mohly být ovlivněny netěsnostmi autoklávu nebo znečištěným 

prostorem autoklávu od vybuchlých prachů, avšak tyto nečistoty již nešly odstranit.  
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5.6 Výsledky výbuchových parametrů toluenu 

Při měření jsem používal toluenu vyrobený firmou Severochema Liberec. S touto 

látkou se musí zacházet opatrně, neboť má také omamné účinky.   

Stejně jako u technického lihu jsem také při měření toluenu využíval zahřívání 

polokoulí VA 250, aby nedocházelo ke kondenzaci látky uvnitř autoklávu. Teplota 

polokoulí byla nastavena na 120 °C a topná plotýnka měla teplotu 130 °C. Výsledné 

hodnoty maximálních výbuchových parametrů jsem pak zanesl to tabulek a znázornil 

v grafech. Rovněž jsem se zaměřil na porovnání svých výsledků bez proudění a 

při turbulenci. Pro měřený rozsah výbušnosti jsem vždy měřil tři vzorky a z naměřených 

výsledků vypočítal jejich průměrnou hodnotu. Veškeré naměřené hodnoty jsem získával 

z datového souboru, který vytvořil program Kistler. 

5.6.1 Měření bez turbulence 

Pro zjištění účinků vlivu turbulence na maximální výbuchové parametry bylo nejprve 

nutné změřit hodnoty bez vlivu proudění. Podle bezpečnostních listů výrobce se výbušná 

koncentrace měla pohybovat v rozmezí 1,2 obj. %. do 7,1 obj. %. Ke každé zvolené 

koncentraci byly vypočteny z datového souboru průměrné hodnoty maximálního 

výbuchového tlaku pmax, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax, kubická 

konstanta KG a časový interval, ve kterém proběhl nejvyšší nárůst tlaku. Z vypočtených 

hodnot jsem také zhotovil pro znázornění grafy. 

 

Tabulka 14: Měření bez turbulence [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Objem 
[ml] 

pmax 

[bar] 
dp/dtmax 

[bar·s-1] 
|pti-pti+1|max 

[bar] 
|ti-ti+1|max 

[s] 
KG 

[bar·m·s-1] 

2 16,9 5,28 71,41 0,32 

0,0045 

449,84 

3 25,4 6,13 138,81 0,62 874,48 

4 33,8 5,66 275,85 1,24 1737,76 

5 42,3 2,86 17,33 0,08 109,19 

6 50,8 2,69 10,67 0,05 67,20 

7 59,2 1,35 13,78 0,12 86,79 

8 67,7 0,18 13,11 0,09 82,59 
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Maximální výbuchový tlak pmax 

 

 

Graf 9: Vliv koncentrace na maximální výbuchový tlak v klidu [vlastní] 

 

Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax 

 

 

Graf 10: Vliv koncentrace na maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 
v klidu [vlastní] 
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Výbuchový impuls 

Tabulka 15: Výbuchový impuls - bez turbulence [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Ivýb 
[bar·s] 

2 12,48 

3 11,29 

4 11,19 

5 10,56 

6 12,46 

7 12,25 

8 0,55 

 

5.6.2 Měření při 860 ot/min 

Po zjištění všech potřebných koncentrací bez působení proudění jsem v dalším kroku 

měřil maximální výbuchové parametry již s účinky turbulence při 860 ot/min. Měření 

probíhalo v rozsahu výbušnosti pro stejné koncentrace jako u vzorků bez vlivu proudění a 

tyto výsledky jsem poté vzájemně porovnal v tabulkách. 

 

Tabulka 16: Měření při 860 ot/min [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Objem 
[ml] 

pmax 

[bar] 
dp/dtmax 

[bar·s-1] 
|pti-pti+1|max 

[bar] 
|ti-ti+1|max 

[s] 
KG 

[bar·m·s-1] 

2 16,9 5,30 117,19 0,53 

0,0045 

738,22 

3 25,4 6,44 194,30 0,87 1223,99 

4 33,8 6,28 141,00 0,63 888,24 

5 42,3 4,80 52,44 0,24 330,38 

6 50,8 4,75 44,52 0,20 280,45 

7 59,2 4,66 35,26 0,16 222,12 

8 67,7 4,29 54,22 0,24 341,58 
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Maximální výbuchový tlak pmax 

 

 

Graf 11: Vliv koncentrace na maximální výbuchový tlak při 860 ot/min [vlastní] 

 

Tabulka 17: Porovnání maximálních výbuchových tlaků [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

pmax bez 
turbulence [bar] 

pmax při 860 
ot/min [bar] 

nárůst 
v % 

2 5,28 5,30 0,34 

3 6,13 6,44 5,04 

4 5,66 6,28 10,93 

5 2,86 4,80 67,57 

6 2,69 4,75 76,15 

7 1,35 4,66 244,99 

8 0,18 4,29 2274,91 
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Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax 

 

 

Graf 12: Vliv koncentrace na maximální rychlost narůstání výbuchového 
tlaku při 860 ot/min [vlastní] 

 

Tabulka 18: Porovnání maximálních rychlostí nárůstu výbuchového tlaku [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

dp/dtmax bez 
turbulence [bar·s-1] 

dp/dtmax při 860 
ot/min [bar·s-1] 

nárůst v 
% 

2 71,41 117,19 64,11 

3 138,81 194,30 39,97 

4 275,85 141,00 -48,89 

5 17,33 52,44 202,56 

6 10,67 44,52 317,36 

7 13,78 35,26 155,91 

8 13,11 54,22 313,56 
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Výbuchový impuls 

Tabulka 19: Výbuchový impuls při 860 ot/min [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Ivýb 
[bar·s] 

2 8,86 

3 13,17 

4 13,24 

5 10,46 

6 12,77 

7 13,85 

8 14,29 

 

5.6.3 Měření při 1720 ot/min  

V této části měření se budu zabývat výsledky měření při 1720 ot/min v porovnání 

s předchozími výsledky. Dá se předpokládat, že s rostoucími otáčkami regulovaného 

ventilátoru se budou také zvyšovat hodnoty maximálních výbuchových parametrů. 

Hodnota 1720 ot/min je nejvyšší rychlost, kterou může ventilátor v zařízení VA 250 

dosáhnout. Obdobně jako u předešlých měření jsem použil stejné koncentrace v daném 

rozsahu výbušnosti a výsledky zanesl do tabulek a grafů. 

 

Tabulka 20: Měření při 1720 ot/min [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Objem 
[ml] 

pmax 

[bar] 
dp/dtmax 

[bar·s-1] 
|pti-pti+1|max 

[bar] 
|ti-ti+1|max 

[s] 
KG 

[bar·m·s-1] 

2 16,9 5,50 147,04 0,66 

0,0045 

926,28 

3 25,4 6,40 261,63 1,09 1648,16 

4 33,8 6,09 206,30 0,93 1299,59 

5 42,3 5,62 123,85 0,56 780,22 

6 50,8 4,83 67,41 0,30 424,64 

7 59,2 5,19 84,15 0,38 530,10 

8 67,7 4,92 111,56 0,50 702,76 
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Maximální výbuchový tlak pmax 

 

 

Graf 13: Vliv koncentrace na maximální výbuchový tlak při 1720 ot/min [vlastní] 

 

Tabulka 21: Porovnání maximálních výbuchových tlaků [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

pmax bez 
turbulence [bar] 

pmax při 1720 
ot/min [bar] 

nárůst v 
% 

2 5,28 5,50 4,09 

3 6,13 6,40 4,49 

4 5,66 6,09 7,56 

5 2,86 5,62 96,16 

6 2,69 4,83 79,17 

7 1,35 5,19 284,60 

8 0,18 4,92 2621,77 
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Maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku dp/dtmax 

 

 

Graf 14: Vliv koncentrace na maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 
při 1720 ot/min [vlastní] 

 

Tabulka 22: Porovnání maximálních rychlostí nárůstu výbuchového tlaku [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

dp/dtmax bez 
turbulence [bar·s-1] 

dp/dtmax při 1720 
ot/min [bar·s-1] 

nárůst 
v % 

2 71,41 147,04 105,91 

3 138,81 261,63 88,47 

4 275,85 206,30 -25,21 

5 17,33 123,85 614,53 

6 10,67 67,41 531,95 

7 13,78 84,15 510,75 

8 13,11 111,56 750,85 
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Výbuchový impuls 

Tabulka 23: Výbuchový impuls při 1720 ot/min [vlastní] 

Koncentrace 
[obj.%] 

Ivýb [bar·s] 

2 8,23 

3 8,28 

4 9,18 

5 8,72 

6 11,53 

7 12,20 

8 13,85 

 

 

Porovnání vlastních výsledků pmax 

 

 

Graf 15: Porovnání maximálních výbuchových tlaků [vlastní] 
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Porovnání vlastních výsledků dp/dtmax 

 

 

Graf 16: Porovnání maximálních rychlostí narůstání výbuchových tlaků [vlastní] 

 

Dílčí závěr 

Po zpracování dosažených výsledků jsem již mohl zjistit účinky proudění 

na maximální výbuchové parametry. Podle bezpečnostních listů výrobce se výbušná 

koncentrace měla pohybovat v rozmezí 1,2 obj. %. do 7,1 obj. %. Během měření 

nedocházelo k výbuchu při 1,2 obj. % ani při třikrát opakovaném pokusu v klidovém stavu 

nebo s prouděním. Dolní mez výbušnosti toluenu tak byla naměřena při 2 obj. %. Stejně 

tak neodpovídala koncentrace 7,1 obj. % horní meze výbušnosti, která podle měření 

dosahoval 8 obj. %. 

V klidovém stavu bylo dosaženo maximálního výbuchového tlaku pmax při 3 obj. %, 
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Podle literatury [7] má proudění značný vliv na výbuchové parametry, především 

na rychlost narůstání výbuchového tlaku. Měřením při 860 ot/min bylo zjištěno, že 
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výbuchové parametry. Hodnoty maximálních výbuchových tlaků při 860 ot/min se oproti 

klidovému stavu postupně s rostoucí koncentrací zvyšovaly, nejvíce však u horní hranice 

výbušnosti, kdy nárůst činil 2274,91 %. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

byla téměř u všech měřených hodnot také výrazně vyšší po celý rozsah výbušnosti kromě 

koncentrace 4 obj. %, neboť došlo k posunu dp/dtmax na nižší optimální koncentraci.  

Při měření s nejvyšší rychlostí regulovatelného ventilátoru 1720 ot/min se dalo 

předpokládat, že účinky vlivu proudění na maximální výbuchové parametry budou ještě 

vyšší. Hodnoty pmax v tabulce 21 jsou podobné těm při 860 ot/min a není u nich výrazná 

změna. Naopak hodnoty dp/dtmax, které jsou uvedené v tabulce 22, jsou ještě vyšší než 

při měření s nižšími otáčkami ventilátoru. Největší rozdíl je pak u horní meze výbušnosti, 

kdy nárůst dp/dtmax činil 750,85 %. Tato porovnání pak můžeme vidět v grafech 15 a 16. 

Během měření docházelo po výbuchu při koncentracích 5-8 obj. % k vytváření sazí, 

které pokrývaly celý vnitřní prostor zařízení VA 250. Na obrázku 30 je vidět, jak tyto saze 

ulpívají na povrchu zkušební nádoby. Jednalo se o velmi lehký prach, který byl 

při rozetření na pokožce mazlavý a těžce smývatelný.  

 

Obr. 30: Saze toluenu [vlastní] 

 

Tyto saze také nejspíš ovlivňovaly průběh měření, neboť při vyšších koncentracích 

docházelo opět k nárůstu pmax a dp/dtmax. Výsledné hodnoty mohly být také ovlivněny 
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netěsnostmi nebo znečištěným prostorem autoklávu od vybuchlých prachů, avšak tyto 

nečistoty již nešly odstranit.  
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv proudění vzdušin na maximální 

výbuchové parametry vybraných hořlavých kapalin. V úvodní části práce jsem se zabýval 

teoretickými poznatky o výbuchu a jeho ovlivněním zejména turbulencí. Praktická část 

byla věnována technicko-bezpečnostním parametrům měřených kapalin, popisem měřícího 

zařízení, postupem a výsledky měření, které probíhalo prostřednictvím zařízení VA 250 

umístěné v areálu VVUÚ, a.s. v Ostravě-Radvanicích. 

Při určování vlivu proudění na maximální výbuchové parametry jsem postupoval tak, 

že nejprve jsem měřil výbušné směsi kapalin bez vlivu proudění a následně jsem stejný 

rozsah výbušnosti podrobil turbulenci. Měřenými kapalinami byly technický líh a toluen, 

u kterých jsem stanovil rozsah výbušnosti a určil jejich optimální koncentraci. Pro každou 

koncentraci byly uskutečněny tři měření. Celkem tak bylo zaznamenáno přes 220 výbuchů. 

Veškerá svá měření byla prováděna s využitím zahřívání polokoulí autoklávu. 

Nedocházelo tak ke kondenzaci na vnitřních stěnách nádoby. Tento faktor jsem pak 

posuzoval při porovnání svých výsledků měření technického lihu s výsledky měření 

maximálních výbuchových parametrů autora [8], který funkci zahřívání autoklávu 

nevyužíval.  

Toluen byl měřen v rozsahu výbušnosti při dvou rychlostech proudění a to 

při 860 ot/min a 1720 ot/min, což byla nejvyšší možná rychlost regulovatelného 

ventilátoru. Při tomto měření jsem také zjišťoval vliv rostoucí turbulence. Zvláštností této 

kapaliny bylo chování při vyšších koncentracích, kdy docházelo k tvorbě značného 

množství sazí a tím i ovlivnění naměřených hodnot.  

Podrobnější popis dílčích závěrů jednotlivých kapalin jsou vždy uvedeny v závěru 

kapitol 5.5 a 5.6. Měřením bylo dokázáno, že proudění vzdušin má značný vliv 

na maximální výbuchové parametry vybraných hořlavých kapalin, zejména pak 

na maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku, kdy rozdíl hodnot oproti klidovému 

stavu může činit až o stovky procent. Všechny výsledky měření jsou vyhodnoceny 

a prezentovány v tabulkách a grafech. 
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