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Anotace 

Michalík, Ji�í. Stanovení teplotních mezí výbušnosti. Diplomová práce.  

Ostrava 2010. 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením dolní i horní teplotní meze výbušnosti 

ho�lavých kapalin ve výbuchové komo�e VK – 20. První �ást práce je zam��ená na teoretické 

poznatky z oblasti týkající se ho�lavých kapalin, stanovení a charakteristik výbuch�, 

možnosti vzniku nebezpe�ných situací. V druhé �ásti jsem se zabýval m��ením teplotních 

mezí výbušnosti motorové nafty, technického lihu a lampového oleje. Všechny nam��ené 

výsledky byly zpracovány a zhodnoceny. 

Klí�ová slova: výbuchová komora, dolní teplotní mez výbušnosti, horní teplotní mez 

výbušnosti. 

Annotation 

Michalík, Ji�í. Assesment of thermal explosion limit. Master thesis. Ostrava 2010. 

This diploma thesis deals with the assesment of the upper and lower thermal 

explosion limit of flammable liquids in detonation chamber VK – 20. The first part of the 

thesis is focused on theoretical knowledge concerning flammable liquids, assesment and 

characteristics of detonations and rising of dangerous situations. In the second part, 

detonation temperature limits of diesel oil, industrial alcohol and lamp oil were measured. 

All obtained results were summarized and evaluated.

Key words: detonation chamber, lower thermal explosion limit, upper thermal 

explosion limit.   
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1. Úvod 

Pr�myslová �innost �lov�ka nemá bohužel jen pozitivní rysy, jak by se možná mohlo 

zdát. V�deckotechnický rozvoj a rozmach civilizace p�ináší sebou i negativní v�ci, které 

krá�ejí jako stín spolu s pozitivismy a �ekají na vhodnou chvíli, kdy m�žou ude�it, a tím 

potrestat �lov�ka, jenž se odvážil nerespektovat p�írodní zákony. Každá taková chyba m�že 

být potrestána cenou nejvyšší a to nejen pro �lov�ka, ale i pro životní prost�edí celou �adou 

destruktivních ú�ink� a dopad�. Tyto negativní rysy jsou souhrnn� ozna�ovány za 

technogenní mimo�ádnou událost neboli pr�myslovou havárii. 

Jedním ze zdroj� rizik pr�myslové havárie jsou ho�lavé kapaliny. Ty se nacházejí 

snad všude tam, kde se n�co vyrábí. Ale nemusí se jednat pouze o výrobu, protože 

s takovými látkami se setkáme v dílnách, zdravotnických za�ízeních, skladech, obchodech, 

laborato�ích atd. Ho�lavé kapaliny, díky své nemalé množin� nebezpe�ných vlastností 

p�edstavují pro �lov�ka rozmanitá nebezpe�í s nevratnými následky. Jedním z možných rizik 

je i výbuch. 

Výbuch je nežádoucí jev, který nelze podcenit. Bohužel tomu takto vždy není, a to 

�asto i v provozech, kde se dlouhá léta nic nestalo, protože se spoléhá na to, že provoz je 

�adou let výroby dob�e prov��ený. Když si však uv�domíme, co všechno exploze dokáže, 

kolik lidí už zaplatilo za ni životem a zdravím, jaké destrukce zp�sobila, m�la by opatrnost a 

prevence být na prvním míst�. Pro prevenci je d�ležitá znalost fyzikáln� chemických 

vlastností a technicko bezpe�nostních parametr� látek, jež se nacházejí v procesu. Jedním 

z technicko bezpe�nostních parametr� látek jsou i teplotní meze výbušnosti. Ty p�edstavují 

názorn�jší vyjád�ení nebezpe�í než koncentra�ní hranice výbušnosti a slouží zejména pro 

vymezení bezpe�ných teplotních režim� v uzav�ených technologických za�ízeních. 

Cílem této diplomové práce je stanovení horní i dolní teplotní meze výbušnosti par t�í 

ho�lavých kapalin ve VK- 20. V první �ásti se budu zabývat teoretickými znalostmi 

týkajícími se dané problematiky od základních pojm� p�es technicko bezpe�nostní 

parametry, charakteristiku výbuchu, možnost stanovení výbuchu až po metody stanovení 

teplotních hranic výbušnosti. Druhá �ást se týká samotného m��ení, popisu VK – 20, 

zpracování a zhodnocení výsledk� m��ení v�etn� graf�. 
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 2. Základní pojmy (podle [2,8]) 

��Výbuch – náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyzna�ující se vzr�stem teploty, tlaku 

nebo vzr�stem obou t�chto veli�in sou�asn�. 

��Hybridní sm�s – sm�s vzduchu a ho�lavých látek rozdílných fyzikálních stav�. (Nap�. 

sm�s metanu, uhelného prachu a vzduchu, nebo sm�s benzínových par a benzinových 

kapi�ek se vzduchem.)  

��Koncentra�ní hranice výbušnosti – ohrani�ují výbušnou oblast, ve které dochází po 

iniciaci k ho�ení nebo k výbuchu.  

��Dolní koncentra�ní hranice výbušnosti (DHVk, ,LEL) – je nejnižší koncentrace 

ho�laviny, která umož�uje ve sm�si s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxida�ním 

prost�edkem ší�it plamen za ur�ité inicia�ní energie. 

��Horní koncentra�ní hranice výbušnosti (HHVk,, UEL) – je naopak nejvyšší  

koncentrace ho�laviny ve sm�si s oxida�ním prost�edkem, která je ješt� výbušná. 

��Teplotní hranice výbušnosti – jsou obdobn� jako u koncentra�ních dolní a horní. Více 

znázor�ují p�ípadné nebezpe�í a používají se v oblastech, kde koncentra�ní hranice 

jsou nedosta�ující.  

��Dolní teplotní hranice výbušnosti – je nejnižší teplota, p�i které se v uzav�eném 

prostoru zah�íváním zkoušené kapaliny, za p�edepsaným podmínek, vytvo�í takové 

množství par, že se ve sm�si se vzduchem po použití inicia�ního zdroje (jiskra, 

plamen) m�že ší�it plamen. 

��Horní teplotní hranice výbušnosti – je nejvyšší teplota, p�i které kapalina vytvá�í 

v uzav�ených prostorech, za p�edepsaných podmínek, takové množství par, že jejich 

sm�s se vzduchem m�že být ješt� iniciována 
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��Výbušná atmosféra – sm�s vzduchu a ho�lavých látek ve form� plyn�, par, mlh nebo 

prach� p�i atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozší�í ho�ení 

do celé nespálené sm�si. 

��Maximální výbuchové parametry - maximální výbuchový tlak pmax , maximální 

rychlost nar�stání výbuchového tlaku  (dp/dtmax a kubická konstanta Kg resp. Kst jsou 

m��ítkem energie resp. výkonu dané výbušné sm�si). 

��Maximální výbuchový tlak pmax – maximální tlak vznikající v uzav�ené nádob� p�i 

výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (p�i optimální 

koncentraci sm�si). 

��Maximální rychlost nar�stání výbuchového tlaku dp/dtmax – maximální hodnota 

nár�stu tlaku za jednotku �asu p�i výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu 

výbušnosti ho�lavé látky v uzav�ené nádob� za stanovených zkušebních podmínek. 

��Kubická konstanta – má pom�r délky k pr�m�ru menší než 1:2. 

��Prost�edí s nebezpe�ím výbuchu – atmosféra, která m�že být na základ� místních a 

provozních podmínek výbušná. Rozlišujeme vnit�ní a vn�jší prost�edí stroj� a 

za�ízení. 

��Zóny - Prost�edí s nebezpe�ím výbuchu se v závislosti na pravd�podobnosti výskytu 

nebezpe�né výbušné atmosféry d�lí na zóny dle �SN EN 1127-I. 

��Mezní koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration) – nejvyšší 

koncentrace kyslíku ve sm�si ho�lavé látky, vzduchu a inertního plynu, p�i které 

nem�že dojít za ur�itých stanovených podmínek zkoušky k výbuchu. 

��Minimální inicia�ní energie MIE (minimum ignition energy) – nejnižší nahromad�ná 

elektrická energie v kondenzátoru, která je p�i vybití práv� schopna vyvolat iniciaci 

nejsnadn�ji zápalné atmosféry p�i stanovených zkušebních podmínkách. 
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��Minimální teplota vznícení výbušné atmosféry  - teplota vznícení ho�lavého plynu 

nebo páry ho�lavé kapaliny nebo minimální teplota vznícení oblaku rozví�eného 

prachu, p�i stanovených zkušebních podmínkách. 
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3. Fyzikáln� chemické vlastnosti a technicko bezpe�nostní 

parametry látek (TBP) 

V dnešním pr�myslu jsou zavád�ny nové výrobní procesy, které zvyšují riziko vzniku 

a rozsahu havárie než u klasických výrobních a manipula�ních zp�sob�. Dále se používá 

v�tší množství látek, jejichž vlastnosti z protipožárního a protivýbuchového hlediska a 

praktické zkušenosti s nimi nejsou známé v takové mí�e, aby se dalo konstatovat, že prevence 

závažných havárií je dostate�ná.  

Základní krok k p�edcházení technogenním mimo�ádným událostem tzv. požáru, 

výbuchu, úniku nebezpe�ných látek je t�eba identifikovat nebezpe�í a vyhodnotit riziko. 

Jelikož nebezpe�í požár� a výbuch� jsou spojena s ur�itými procesy, látkami a jejich 

vlastnostmi, je nutné se tedy v�novat zkoumání t�chto vlastností, a to v konkrétních 

podmínkách. Fyzikáln� chemické vlastnosti, technicko bezpe�nostní parametry a u tuhých 

látek požárn� technické charakteristiky, charakterizují dané látky p�i úniku �i nebezpe�í 

vzniku požáru i výbuchu. 

Velká �ást produkt�, meziprodukt� i surovin jsou látky kapalné a plynné, proto 

následující hodnocení vlastností a TBP je zam��eno na tato skupenství zvlášt� na ho�lavé 

kapaliny, kterých se týká tato diplomová práce. Co to však jsou ho�lavé kapaliny? Jsou to 

látky, které jsou kapalné a považují se za ho�lavé, pokud mají definovanou teplotu vzplanutí 

nebo vznícení. Podle normy �SN 65 0201 se za ho�lavé kapaliny považují chemické 

slou�eniny, jejich sm�si a roztoky, které spl�ují tyto podmínky: 

�� jsou kapalné p�i teplotách, ve kterých se ve výrobních a skladových 

prostorech vyskytují, 

�� mají definovanou teplotu vzplanutí, tzn. stanovenou teplotu vzplanutí dle 

normou ur�ených zkušebních metod, 

�� lze u nich stanovit teplotu ho�ení. 
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3.1 Fyzikáln� chemické vlastnosti [1,2]   

3.1.1 Molekulová hmotnost 

Molekulová hmotnost je hmotnost molekuly [kg, g], kterou dostaneme, když se�teme 

všechny atomové hmotnosti prvk�, které molekula obsahuje. Slouží jako prvotní zdroj 

informací, na základ� kterých lze posoudit chování látky v prostoru v p�ípad� nedostatk�

jiných informací.  Vyjad�uje difúzi par a m�rnou hmotnost plynné fáze, pomocí níž lze ur�it, 

jestli páry  budou leh�í nebo t�žší než vzduch. Pokud bude mít látka vyšší molekulovou 

hmotnost, bude mít zpravidla i nižší difúzní koeficient tzv. budou špatn� difundovat – 

na�e�ovat se. Což má sv�j význam v provozech a prostorech se sníženou úrovní jako jsou 

šachty. Hodnoty molekulové hmotnosti látky jsou nep�ímo úm�rné difúznímu koeficientu. 

Praktické využítí je znázorn�no na obrázku 3.1. 

Obr. 3.1 Vytvá�ení výbušných sm�sí v nádrži nad benzenem v závislosti na �ase a výšce nádrže 

(prost�edí bez proud�ní vzduchu) [1]   
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3.1.2 M�rná hmotnost plynné fáze 

Bývá �asto uvád�na jako pom�rové �íslo, udávající m�rnou hmotnost páry ke 

vzduchu. M�rná hmotnost vzduchu je rovna 1. Pro látky pak platí, že pokud je jejich m�rná 

hmotnost menší než jedna – vystupují nahoru, jestliže je v�tší než 1, tak se drží podle míry 

rozdílu ve spodních �ástech. Nesmíme, ale zapomenout, že plyny leh�í než vzduch se p�i 

ochlazení budou chovat jako t�žké plyny. 

3.1.3 M�rná hmotnost kondenzované fáze 

Její význam je d�ležitý pro posouzení chování látky p�i zásahu. Když má látka 

m�rnou hmotnost menší než 1 kg/m3  bude plavat na vod�. V p�ípad�, že je i ve vod�

nerozpustná, bude problém i s jejím hašením. Aby nedošlo p�i pln�ní zkapaln�ných plyn� do 

zásobníku k jejich p�epln�ní, udává se m�rná hmotnost kondenzované fáze p�i ur�ité teplot�. 

Hodnoty m�rné hmotnosti kondenzované fáze p�i teplot� varu se používají nap�. pro 

navrhování vhodné nemrznoucí kapaliny do kapalinových uzáv�r� – nemrznoucí kapalina 

musí mít vyšší m�rnou hmotnost než zkapaln�ný plyn (kapalina). 

3.1.4 Tlak nasycených par 

Hodnoty a metody výpo�tu tlaku nasycených par jsou pro n�které kapaliny a jejich 

r�zné teploty uvedeny ve fyzikáln� chemických tabulkách. Všechny kapaliny vytvá�ejí nad 

svým povrchem páry. Množství vytvo�ených par ovliv�uje teplota, doba vypa�ování a 

vzdálenost od povrchu.  Tlak nasycených par je maximální množství par, které vyjad�uje 

parciální tlak p�íslušné látky v ur�itém systému vytvo�eném p�i daných podmínkách nad 

kapalinou. 

Pro dané podmínky (teplota, tlak) lze vypo�ítat koncentraci plynné ho�lavé složky 

v obj. % i v g/m3 , která m�že být v tomto systému dosažena. Pro ur�ení výbušné oblasti je 

t�eba znát závislost tlaku par na teplot� – znázor�uje obrázek �íslo 2 (se záznamem teplot 

vzplanutí a hranic výbušnosti). 



14

Obr. 3.2 Vztah mezi tlakem, teplotními hranicemi výbušnosti a koncentra�ními hranicemi výbušnosti  ethanu 

[2] 

I  -  horní koncentra�ní hranice výbušnosti (HHV) 

II  -  dolní koncentra�ní hranice výbušnosti (DHV) 

III  -  teplota vzplanutí (dolní teplotní hranice výbušnosti) 

IV  -  horní teplotní hranice výbušnosti 

A  -  nevýbušné a neho�lavé sm�si 

B  -  výbušné sm�si 

C  -  ho�lavé výbušné sm�si (po dostate�ném p�ívodu vzduchu) 

D  -  výbušné sm�si kapalných disperzí 

E  -  ho�lavé nevýbušné sm�si kapalných disperzí 

F  -  nevýbušné sm�si kapalných disperzí 

3.1.5 Teplota varu 

P�i teplot� varu látka dosahuje tlaku nasycených par. B�žné údaje teploty varu se 

v�tšinou vztahují na atmosférický tlak 100 kPa. Snižováním tlaku dosáhneme toho, že se 

nám bude i snižovat teplota varu. �ím má ho�lavá kapalina nižší teplotu varu, tím bude 

tvorba ho�lavé sm�si pravd�podobn�jší. Sm�si nebo roztoky mnohých látek dosahují teploty 
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varu v tzv. destila�ním rozmezí (destilují v ur�itém pásmu teplot). U sm�si uhlovodík�, 

pohonných hmot a olej� lze podle po�áte�ní teploty destilace ur�it t�ídu nebezpe�nosti 

(tabulka 1). 

Tabulka 1 T�ídy nebezpe�nosti 

Po�áte�ní teplota destilace T�ída nebezpe�nosti dle �SN 65 0201 

do 135 ºC I 

od 135 do 200 ºC II 

nad 200 ºC III 

3.1.6 Spalné teplo 

Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením látky a 

ochlazením zplodin ho�ení na p�vodní teplotu. Udává se v kJ vztažených na mol látky. 

Hodnota spalného tepla je d�ležitá z hlediska zásah� p�i požáru, používá se k výpo�tu 

požárního zatížení prostoru a informativnímu stanovení dolní hranice výbušnosti u plyn� a 

par.  

Rovnice 1 Stanovení dolní hranice výbušnosti u plyn� a par [2].: 

1* 4600 *spalDHV H kJ mol−∆ =             

Dále lze vypo�ítat teoretickou teplotu plamene [2]. 

Rovnice 2 Teoretická teplota plamene:  

*
sp

pl
p

H
T

n c

∆
=

                        

kde �Hsp  - spalné teplo 1 molu 

       n       - po�et mol� spalných produkt�

       cp      - st�ední specifické teplo spalných produkt�
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3.2 Technicko bezpe�nostní parametry [1,2,6]   

3.2.1 Teplota vzplanutí 

Teplota vzplanutí ho�lavé kapaliny je nejnižší teplota, p�i které se za p�esn�

definovaných podmínek zkoušky vytvo�í nad hladinou takové množství par, že jejich sm�s se 

vzduchem p�iblížením plamene vzplane a ihned uhasne. 

Ho�lavé látky se podle teploty vzplanutí za�azují do �ty� t�íd podle �SN 65 0201, 

které vyjad�ují jejich nebezpe�nost viz tabulka 2. 

Tabulka 2 T�íd�ní ho�lavých kapalin [6] 

T�ída nebezpe�nosti Teplota vzplanutí [ºC] 

I do 21 

II nad 21 do 55 

III nad 55 do 100 

IV nad 100 do 250 

Ho�lavé kapaliny u nichž nebyla stanovena teplota vzplanutí se považují za ho�lavé 

kapaliny I. t�ídy nebezpe�nosti. Ho�lavé kapaliny II. a III. t�ídy nebezpe�nosti se posuzují 

jako ho�lavé kapaliny I. t�ídy nebezpe�nosti, pokud jsou p�i výrob�, skladování nebo 

zpracování zah�ívány na teplotu vzplanutí nebo vyšší. Ho�lavé kapaliny IV. t�ídy 

nebezpe�nosti se z hlediska požadavk� posuzují jako ho�lavé kapaliny III. t�ídy 

nebezpe�nosti, v p�ípadech, ve kterých jsou skladovány, vyráb�ny nebo zpracovávány p�i 

teplot� vzplanutí nebo vyšší, nebo když jsou na teplotu vyšší než je polovi�ní hodnota teploty 

vzplanutí zah�ívány. Když se v místnosti nebo požárním úseku vyskytují ho�lavé kapaliny 

r�zných t�íd nebezpe�nosti, stanoví se kone�ná t�ída podle nejnižší t�ídy nebezpe�nosti 

ho�lavé kapaliny, jež se nachází v množství v�tším než 5 % všech ho�lavých kapalin.[5]   

Stanovení tepoty vzplanutí se provádí v p�ístrojích r�zné konstrukce (Pensky-

Martens, Abel-Pensky, Cleveland) zásadn� však dv�ma zp�soby. A to bu� v uzav�eném 

nebo otev�eném kelímku. K provád�ní zkoušek jsou p�edepsány konstrukce p�ístroje, 

rychlost stoupání teploty, umíst�ní teplom�ru, délka zkušebního plamene a interval 

p�ibližování plamene, místo bez pr�vanu. Záleží však na druhu kapaliny. Pro oleje a ho�lavé 

kapaliny s teplotou vzplanutí vyšší než 80 ºC se používá metoda otev�eného kelímku. Rozdíl 

hodnot získaných v otev�eném a uzav�eném kelímku m�že být i 20 ºC. 
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P�i stanovování teploty vzplanutí se vytvo�í takové množství par, jež p�ibližn�

odpovídá dolní mezi výbušnosti. Experimentální hodnoty m��ení teploty vzplanutí se berou 

až o 10 ºC vyšší než teplota, p�i které se vytvo�í takové množství par odpovídající dolní 

hranici výbušnosti. Zv�tšení se provádí proto, protože stanovení teploty neprobíhá p�esn� p�i 

rovnovážném stavu kapalina – pára.  

Z požárn� technického hlediska jsou údaje jako teplota vzplanutí a teplota ho�ení 

velmi d�ležité. Platí ur�ité zásady nap�. že kapalina oh�átá pod hodnotu teploty vzplanutí 

není požárn� nebezpe�ná p�i krátkém ú�inku inicia�ní zdroje jako jiskry atd. V p�ípad�, kdy 

je kapalina zah�átá na hodnotu teploty vzplanutí �i vyšší, dojde k vzplanutí par nad kapalinou 

a tím pádem hrozí i možnost požáru. Teplota vzplanutí se bere jako základní klasifikace 

kapalin z hlediska požárního nebezpe�í. 

Pokud bychom zkoumali vlastnosti kapalin v homologické �ad�, daly by se vyvodit 

následující zákonitosti [6]: 

1) Prvý �len ur�ité homologické �ady slou�enin má nejnižší teplotu vzplanutí 

p�i porovnání s dalšími �leny. 

2) Teplota vzplanutí se zvyšuje se zvyšováním molekulové hmotnosti látek. 

3) Teplota vzplanutí se zvyšuje se zvyšováním hustoty kapalin. Tohoto 

pravidla se �asto využívá pro ur�ení stupn� nebezpe�í ropných produkt�. 

4) Teplota vzplanutí kapalin se zvyšuje se zvyšováním jejich teploty varu. 

M�žeme se však setkat i s tím, že uvedené vlastnosti nebudou platit. Je to dáno tím, 

že teplotu vzplanutí neovliv�ují jen fyzikální vlastnosti látek, ale i jejich chemický charakter. 

V technické praxi se setkáváme se sm�sí dvou nebo více kapalin.Teplota vzplanutí 

sm�sí dvou ho�lavých dokonale mísitelných kapalin je nej�ast�ji mezi teplotami vzplanutí 

�istých složek a p�ibližuje se k teplot� vzplanutí jedné z nich [16]. 

Nepatrnými p�ím�semi nízko vroucích kapalin (nap�. zne�išt�ní motorové nafty 

motorovým benzínem) m�že podstatn� klesnout bod vzplanutí (odchylka bodu vzplanutí od 

spodní meze výbušnosti). Proto je ve sm�si rozhodující bod vzplanutí nejníže vroucí složky. 

Teplota vzplanutí m�že také ležet níže než bod vzplanutí jednotlivých složek (azeotropní 

sm�si s minimem bodu varu). V tomto p�ípad� nejsou uvedené body vzplanutí použitelné. Ke 

stanovení ho�lavosti plyn� zpravidla sta�í meze výbušnosti. Údaj teploty vzplanutí se 

neuvádí, protože hodnocení ho�lavosti látky pomocí bodu vzplanutí se používá jenom u 

kapalin a nikoli u plyn�. [4]             
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Ke stanovení horní meze bodu vzplanutí benzín� a ho�lavých kapalných látek existuje 

vztah [4]: 

Rovnice 3 Horní mez bodu vzplanutí benzín�

var0,72* 76vzplt t≤ −
        

kde   

    tvzpl              teplota vzplanutí 

    tvar               teplota varu 

Tento vztah nelze použít u t�ch sm�sí, ve kterých nejsou zjistitelné analýzou ho�lavé 

plyny. Bod vzplanutí uhlovodík� je možno vypo�íst podle rovnice [4]: 

Rovnice 4 Bod vzplanutí uhlovodík�: 

var*vzplt k t l= −
                     

nebo v chemickém pr�myslu [4]:

Rovnice 5 Bod vzplanutí v chemickém pr�myslu: 

var(0,8 )* 70vzplt n t≈ ± −
               

kde 

   n                    koeficient pro stanovení bodu vzplanutí (+0,1 pro parafiny a alkoholy,                 

-0,1 pro estery) 

   k,l              konstanty dle tabulky 3  

Tabulka 3 Konstanty pro výpo�et bodu vzplanutí uhlovodík� [4]   

Skupina látek Konstanta k Konstanta l 

Normální alkany 0,787……0,696 50,3……73,8 

Normální alkeny 0,789……0,687 49,5……74,5 

Ropa a ropné produkty 0,712……0,821 42,0……86,0 

Vyšší alifatický alkohol 0,693……0,575 15,0……33,7 
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3.2.2 Teplota vznícení [2]   

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, p�i které se optimální sm�s par 

nebo plyn� dané látky se vzduchem na p�edepsaném za�ízení a p�i p�edepsaném pracovním 

postupu vznítí. Za ú�elem správného provedení elektrických rozvod� v prost�edí 

s nebezpe�ím výbuchu, se tato teplota používá pro zat�i�ování látek do teplotních t�íd (viz 

tabulka 3). 

Tabulka 4 Teplotní t�ídy [7] 

Teplotní t�ída Teplota vznícení P�íklady s uvedením teploty 

vznícení [ºC] 

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 ethylnitrit (90) 

Teplota vznícení je závislá na zkušebních podmínkách i zkušebním za�ízení. Díky 

tomu se m�žeme v literatu�e setkat s rozdílnými hodnotami u téže látky. Z d�vodu 

bezpe�nosti je výhodné používat nižší hodnoty. M�že nastat i p�ípad nap�. u hydrazinu, který 

má teplotu vznícení 270 ºC, ale m�že u n�j dojít ke vznícení ve zrezav�lém potrubí za 

normální teploty. I když n�kdy uvád�né hodnoty jsou rozdílné, je teplota vznícení d�ležitým 

technicko bezpe�nostním parametrem. 

�ím m�že být zp�sobeno zvýšení �i snížení teploty vznícení? Snížení m�že být 

zp�sobeno nap�íklad zvýšením obsahu kyslíku ve sm�si a zvýšením tlaku. Proto je d�ležité, 

aby byly ventily kyslíkových láhví udržovány v �istot� tzn. bez oleje a tuku. Katalyticky 

p�sobící látky mohou také snížit teplotu vznícení, ale dochází k tomu z�ídka. Naproti tomu  

však m�že dojít k úniku ho�lavé látky trhlinou do izolace, která izoluje siln� oh�áté potrubí a 

m�že dojít k vznícení pod teplotou vznícení. Ke zvýšení teploty vznícení m�že dojít p�i [4]:  

��vyšší rychlosti proud�ní sm�si ve volné atmosfé�e, 

��nehomogenit�  

��nadbytku ho�lavé látky ve sm�si. 
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3.2.3 Teplota ho�ení [2]   

Teplota ho�ení je nejnižší teplota, p�i které kapalina zah�ívaná v p�edepsaném p�ístroji 

za definovaných podmínek, vyvine tolik par, že jejich sm�s se vzduchem po p�iblížení 

inicia�ního zdroje vzplane a ho�í bez p�erušení nejmén� 5 sekund. Pro pot�eby definice 

ho�lavé kapaliny dle �SN 65 0201 (lze u ní stanovit teplotu ho�ení) je proto d�ležité její 

stanovení. 

3.2.4 Minimální zápalný proud [2]   

Minimální zápalný proud je nejnižší hodnota elektrického proudu, který je schopen 

p�i p�eskoku induktivní jiskry iniciovat zkoumanou sm�s v p�edepsaném zkušebním za�ízení. 

Jeho hodnoty se pohybují od 20 do 150 mA. Slouží jako další kritérium pro ur�ení skupiny 

výbušnosti dle �SN 33 0371. Jeho použití je ve form� bezrozm�rného pom�rového �ísla  

MZPlátky / MZP metanu. 

3.2.5 Mezní experimentální bezpe�ná spára (MEBS) [2]   

MEBS je vzdálenost mezi dv�ma plochami, vymezenými mezikružím o ší�ce 25 mm, 

vytvá�ející spáru, p�es kterou se na p�edepsaném zkušebním za�ízení a p�edepsaným 

zp�sobem nep�enese výbuch studovaného plynu (nebo páry) o optimální koncentraci. 

Používá se ke stanovení skupin výbušnosti (viz tabulka 4) dle �SN 33 0371. 

Tabulka 5 Skupiny výbušnosti [2]   

Skupina výbušnosti MEBS [mm] MZPlátky / MZP metanu P�íklady 

I Methan v hlubinných d�lních dílech 

II A 	 0,9 > 0,8 methan v pr�myslu, 

propan, butan 

II B > 0,5 ale < 0,9 	 0,45 ale 
 0,8 ethen (ethylen) 

II C 
 0,5 < 0,45 vodík, ethin, sirouhlík

3.2.6 Minimální inicia�ní energie [2]   

Je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je schopna zapálit nejsnadn�ji 

iniciovatelnou (stechiometrickou) sm�s ho�lavého plynu nebo páry ve sm�si s oxida�ním 
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prost�edkem. Jsou d�ležité pro posuzování potenciálního nebezpe�í iniciace ho�lavých 

plynných sm�sí elektrostatickými a indukovanými výboji. 

3.2.7 Limitní (kritický) obsah kyslíku [2]   

Je nejnižší množství kyslíku ve sm�si ho�lavina – kyslík – inert, p�i kterém dochází 

ješt� k ho�ení. Limitní obsah kyslíku je závislý na teplot�, druhu inertu a �áste�n� i na tlaku. 

U v�tšiny organických látek má kritický obsah kyslíku hodnotu cca 10 obj. %. Limitní obsah 

kyslíku je hlavním kritériem inertiza�ního ú�inku. �ím v�tší kritický obsah kyslíku, tím je 

inertizace látky lepší. 

3.2.8 Výbuchové charakteristiky 

K výbuchovým charakteristikám se �adí hodnoty výbuchového tlaku, výbuchového 

�asu a brizance (nár�st tlaku za �asovou jednotku), které se dosáhnou p�i výbuchu látky ve 

sm�si se vzduchem. Nejnebezpe�n�jší sm�si mají maximální výbuchový tlak a maximální 

brizanci. Výbuchové tlaky se pohybují v rozmezí 5 – 10 násobku tlaku po�áte�ního. 

Maximální nár�st brizance je závislá na objemu, ve kterém výbuch probíhá. Používá 

se pro výpo�et odleh�ovacích ploch, klapek, pojistných membrán. 

Uvedené fyzikáln� chemické vlastnosti a technicko bezpe�nostní charakteristiky 

nejsou zcela vy�erpávající, ale výbuchové charakteristiky a koncentra�ní a teplotní meze 

výbušnosti budou ješt� dále uvedeny.  
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4. Základní poznatky a charakteristiky o výbuchu 

Dle [12]  je výbuch rychlé ho�ení sm�si plynu nebo prachu se vzduchem v omezeném 

nebo v �áste�n� omezeném prostoru, kde teplo je generováno v�tší rychlostí než je odvád�no 

(rozptylováno). 

Dalo by se �íct, že výbuch je fyzikální fenomén, náhlá oxidace nebo chemická reakce, 

mžikové uvoln�ní energie. Výbuch probíhá podle p�esných zákonitostí – od ohniska exploze 

v uzav�eném prostoru se tlaková vlna ší�í všemi sm�ry, p�itom je následována plamennou 

frontou a vzr�stá p�i ní teplota i tlak. V takové reakci se ve velmi krátkém �ase uvol�uje 

velké množství tepla. Teplo p�sobí na plynné látky ú�astnící se reakce, což má za následek 

zv�tšení objemu, který závisí na rychlosti ší�ení plamene ve výbušné sm�si. �ím více 

dochází k rozpínání hmoty plynu, tím více stoupá tlak v prostoru, a tím pádem hrozí v�tší 

destruktivní ú�inky. 

Požár a výbuch spolu �áste�n� souvisí, nebo� požár m�že p�edcházet výbuchu anebo 

m�že vzniknout jako následek výbuchu. 

4.1 Rozd�lení výbuch�

Exploze m�žeme d�lit na:  

a) výbuchy kondenzované fáze, tedy tuhých látek, plastických výbušnin, gel� a 

kapalin explozivní povahy (výbušniny, trhaviny, t�askaviny, zábavná pyrotechnika), 

          b) výbuchy sm�si ho�lavého plynu, ho�lavých par �i ho�lavého prachu se vzduchem, 

          c) fyzikální výbuchy (nap�íklad výbuch tlakové nádoby nebo parního kotle). 

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický: 

1) Fyzikální výbuch je zp�soben zm�nou fyzikálních parametr� nad povolenou mez, 

která má za následek zvýšení tlaku uvnit� za�ízení na takovou míru, že dojde k destrukci 

tohoto za�ízení (nap�. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzav�ené nádrže a 

nádoby s ho�lavými kapalinami, spreje, potrubí produktovod�). [15]       
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2) Chemický výbuch je rychle probíhající ho�ení sm�si ho�lavé látky s kyslíkem, 

vzduchem nebo jiným oxidovadlem (nap�. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin ho�ení 

nebo tepelného rozkladu a prudkým nár�stem jejich tlaku. Chemickým výbuchem m�že být 

explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je p�ítomnost ho�lavé látky, 

oxida�ního prost�edku a inicia�ní zdroj. Ho�lavá látka musí být v ur�itém množství mezi 

dolní a horní mezí výbušnosti. [15]    

Podle lineární rychlosti výbušné p�em�ny, která se pohybuje v mezích �ádov�         

101 – 106 m/s, a tlakových zm�n rozd�lujeme výbušné p�em�ny do t�í skupin [11] : 

1) Explozivní ho�ení (deflagrace) 

2) Vlastní výbuch (výbuch druhého �ádu) 

3) Detonace (výbuch prvého �ádu) 

Explozivní ho�ení [11]  je charakterizováno nízkou lineární rychlostí �ádu 10-1 – 101

m/s. Plynné produkty mají dostatek �asu k úniku z reak�ního pásma, tlak nevzr�stá s �asem. 

Celý proces probíhá v podstat� za stálého tlaku. 

Vlastní výbuch [11]  tvo�í p�echod mezi explozivním ho�ením a detonací. Lineární 

rychlost roste s tlakem. Nesta�í-li již zplodiny reakce unikat z reak�ní zóny, dochází ke 

zvýšení tlaku a dalšímu nar�stání  lineární rychlosti. Tím m�že p�ejít vlastní výbuch 

v detonaci. Je-li však vlastní výbuch vyvolán nap�. detona�ní vlnou jiné výbušniny za 

podmínek, kdy je zajišt�n odvod zplodin z reak�ní zóny, m�že výbuch p�ejít zp�t 

v explozivní ho�ení. Rychlost vlastního výbuchu je �ádov� 105 m/s, mnohem vyšší, než u 

explozivního ho�ení. Není jednozna�n� ur�ena druhem výbušniny a podmínkami výbuchu. 

Detonace [11]  je nejrychlejší druh výbušné p�em�ny. Vzr�st tlaku u detonace 

dosahuje hodnot kolem 100 Mpa/s. Nar�stáním tlaku v reak�ní zón� je dosaženo maximální 

rychlosti, kterou se danou výbušninou výbušná p�em�na ší�í. Detona�ní rychlost je stálá, 

závisí hlavn� na druhu použité výbušniny a jen málo na podmínkách výbuchu. V míst�

detonace vzniká velkou rychlostí množství plynných zplodin a tlakový skok, tzv. detona�ní 
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vlna (�ádu až 1-101 Mpa) jejíž rychlost n�kolikanásobn� p�ekra�uje rychlost zvuku a 

dosahuje hodnot 2000 – 3000 m/s. Rozdíl tlak� v �ele detona�ní vlny a pásmu, následujícím 

za ní vytvá�í tzv. skok zhušt�ní, ráz. Vysoké tlakové rozdíly jsou p�í�inou destruk�ních 

ú�ink� detonace. Po ukon�ení výbuchu se za rázovou vlnou pohybuje pásmo stla�eného 

vzduchu, plamen a výbuchové zplodiny. Detonace je provázena tlakovými, tepelnými, 

zvukovými a sv�telnými efekty. 

U výbuch� výbušné sm�si plynu a vzduchu, disperze kapek ho�lavé kapaliny nebo 

jemného prachu neznáme ješt� stále všechny zákonitosti. Teoreticky m�žou všechny 

deflagrace p�ejít v detonaci, i když s malou pravd�podobností. Ta však m�že být zvýšena 

v p�ípadech [13]: 

1) Se vzr�stající reaktivitou chemické látky, tvo�ící se vzduchem výbušnou sm�s 

nap�. u acetylénu a jeho homolog� je velmi vysoká pravd�podobnost p�echodu deflagrace v 

detonaci, u nízkomolekulárních olefin� (etylen, propylen) a dien� (butadien) je vysoká 

pravd�podobnost p�echodu  deflagrace v detonaci. 

2) S rostoucím objemem výbušné sm�si a vhodným tvarem oblaku. �ím je objem 

výbušné sm�si v�tší a tvar oblaku se blíží kouli, tím je vyšší pravd�podobnost p�echodu 

deflagrace v detonaci. 

3) S rostoucí energií zdroje vznícení. Není-li použito jako zdroje zapálení p�ímo 

výbušniny, existuje sice ur�itá závislost, ale není tak pr�kazná. 

4) S rostoucím tlakem a teplotou. Podrobn�jším sledováním se zjistilo, že pochod je 

závislý na více faktorech, než je teplota a tlak, a že vzr�stem tlaku a teploty roste pouze 

pravd�podobnost p�echodu a žádná ostrá hranice neexistuje. 

5) S rostoucím obsahem kyslíku roste pravd�podobnost p�echodu deflagrace 

v detonaci a s klesajícím obsahem kyslíku ve vzduchu naopak siln� klesá. Jeví se tu velmi 

významná závislost možnosti vzniku deflagrace i p�echodu deflagrace v detonaci, jak na 

obsahu kyslíku, tak i na druhu z�e�ujícího plynu. 
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Výbuchové d�je se rozd�lují podle skupin oxidace [4]: 

1) katalytická oxidace (teplota menší než 100 ˚C)  

2) pomalá oxidace (teploty mezi 200 a 600 ˚C) 

3) explozivní plamenné ho�ení 

4.2 Stanovení výbuchu 

Kdy a za jakých podmínek m�že nastat exploze? Pon�vadž víme, že existuje jakási 

souvislost mezi požárem a výbuchem, tak bychom se mohli nejd�ív zeptat, kdy a za jakých 

podmínek m�že dojít k procesu ho�ení? Ho�ení m�že nastat v p�ípad�, kdy je spln�n tzv. 

požární trojúhelník viz obrázek 4.1. Podle n�j se musí vyskytovat v ur�itém míst� a v ur�itém 

�ase najednou ho�lavý materiál, oxida�ní prost�edek a dostate�n� silný inicia�ní zdroj. 

Obr.4.1 Požární trojúhelník 

Požární trojúhelník však nesta�í k tomu, abychom dosáhli výbuchu, proto musíme 

k n�mu p�idat ješt� další dv� podmínky, aby se zm�nil na výbuchový pentagon. A to jemn�

rozptýlená ho�lavá látka smíšená se vzduchem v mezích výbušnosti, která se nachází  

v ur�itém omezeném prostoru. 

Ho�lavý materiál Inicia�ní zdroj 

Oxida�ní 
prost�edek 
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4.2.1 Výbuchová k�ivka [8] 

V d�sledku exotermické reakce ho�ení po zapálení výbušné atmosféry v uzav�eném 

prostoru se vyvíjí v�tší množství tepla než je odvád�no. Nár�st teploty se projeví zvýšením 

tlaku, které znázor�uje tzv. výbuchová k�ivka. Výbuchová k�ivka je tedy znázorn�ní 

závislosti tlaku na �ase (viz obr. 4.2). 

    

                                            Obr. 2.1 Vbuchová k�ivka 

  p 

pvýb

C 

t [ms]

        p
[Mpa]

A     

1 

D 
  t 

60                                    180                                               360                   

B

Obr. 4.2 Výbuchová k�ivka [1] 

Body A,B,C,D znázor�ují d�ležité fáze výbuchu. Po iniciaci v bod� A uplyne doba 

ti,výb než se projeví nar�stání tlaku (tzv. doba induk�ní periody). Je to p�ípravná doba výbušné 

sm�si k ho�ení. Od bodu B dochází k nar�stání tlaku. V d�sledku zvyšování teploty se 

reak�ní rychlost zvyšuje až do bodu C, kde je rychlost nar�stání výbuchového tlaku nejvyšší. 

Od bodu C do bodu D se rychlost nar�stání výbuchového tlaku zmenšuje v d�sledku ubývání 

reak�ních složek, až v bod� D je nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty 

spalin a kondenzace par. 

Závislost tlaku na �ase p�i výbuchu v uzav�eném objemu se nazývá výbuchová 

k�ivka. Na výbuchové k�ivce jsou nejd�ležit�jší body: 

D    je bod maxima k�ivky tlak v bod� D se nazývá výbuchový tlak a zna�í se pvýb, 

C    je inflexní bod k�ivky, ve kterém je nar�stání výbuchového tlaku nejvyšší. 
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Velikost tohoto nár�stu výbuchového tlaku vyjad�uje sm�rnice te�ny v inflexním 

bod� C [8]. 

Rovnice 6 Velikost nár�stu výbuchového tlaku 
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vyjad�uje rychlost nar�stání výbuchového tlaku p�i výbuchu sm�si o 

koncentraci cx v uzav�eném objemu velikosti V. 

4.2.2 Charakteristika výbuchu 

S koncentrací výbušné sm�si se hodnoty pvýb a (dp/dt)výb výrazn� m�ní s koncentrací 

výbušné sm�si, a tím pádem se m�ní i tvar výbuchové k�ivky. Nejvyšších hodnot 

výbuchového tlaku, který nazýváme maximální výbuchový tlak (pmax) i rychlosti nar�stání 

výbuchového tlaku ((dp/dt)max), jež nazýváme maximální rychlost nar�stání výbuchového 

tlaku, se dosahuje p�i tzv. optimální koncentraci (copt). Ta je u plyn� a par o málo vyšší než 

stechiometrická. Zobrazení výbuchového tlaku a maximální rychlosti nar�stání výbuchového 

tlaku je zobrazeno na obrázcích 4.3 a 4.4. 
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Obr. 4.3 Zobrazení výbuchového tlaku sm�si metanu se vzduchem [2]     
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Obr. 4.4 Zobrazení nar�stání výbuchového tlaku na p�íkladu sm�si metanu se vzduchem [2]     
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4.3 Meze výbušnosti 

4.3.1 Koncentra�ní meze výbušnosti 

K výbuchu m�že dojít jen tehdy, má-li sm�s plyn� nebo par se vzduchem 

koncentraci, která leží uvnit� rozsahu výbušnosti dané sm�si. Rozsah výbušnosti ohrani�uje 

horní a dolní mez výbušnosti, p�i�emž nesmíme zapomínat, že tyto meze se m�žou m�nit se 

zm�nou tlaku a teploty. Meze výbušnosti nebo taky hranice výbušnosti mohou být 

koncentra�ní nebo teplotní. 

Koncentra�ní hranice výbušnosti (viz obrázek 4.5) tedy udávají rozmezí koncentrace 

ho�lavé látky (v objemových % nebo v g/m3) nej�ast�ji ve sm�si se vzduchem, ve které po 

iniciaci m�že dojít k ho�ení nebo výbuchu a  ohrani�ují výbušnou oblast. Koncentra�ní 

hodnoty udané v g/m3 nelze p�ímo srovnávat z d�vodu rozdílné hustoty. Vzorec pro p�epo�et 

na objemová % je možný s dostate�nou p�esností podle rovnice [4] : 

Rovnice 7 P�epo�et na obj. % 

3/
.%( 20 º )

12 * ( 1)
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⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ =
      

  Dolní koncentra�ní hranice výbušnosti je nejnižší koncentrace ho�laviny, která 

umož�uje ve sm�si s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxida�ním prost�edkem ší�it plamen za 

ur�ité inicia�ní energie. Horní koncentra�ní hranice výbušnosti je naopak nejvyšší  

koncentrace ho�laviny ve sm�si s oxida�ním prost�edkem, která je ješt� výbušná. Podobn�

jako u teploty vzplanutí �i vznícení mohou být v literaturách uvád�ny odlišné hodnoty, 

závislé na mnoha faktorech, zejména zp�sobu jejich stanovení, proto se požaduje 

experimentální stanovení nebo použití té nejnižší hodnoty. 

Obr. 4.5 Rozsah výbušnosti 

HHVkDHVk

Výbušná 
oblast 
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Platí, že dolní hranice výbušnosti (DHVk) se dá stanovit mnohem více p�esn�ji než 

horní hranice výbušnosti (HHVk). Taktéž je mén� závislá na fyzikálních a jiných 

podmínkách nap�. teplota, tlak. Stanovení nebezpe�í exploze pomocí horní meze výbušnosti 

resp. horní teplotní meze výbušnosti ukazuje nep�esnosti, které mohou být zp�sobeny 

odmíšením a difuzními procesy. Rozsahy výbušnosti jsou zpravidla ovlivn�ny tlakovými a 

teplotními pom�ry, množstvím kyslíku, stupn�m �istoty ho�lavých médií, podílem inertu.  

Ho�ení v oblasti horní hranice vytvá�í u organických slou�enin saze, protože probíhá za 

nedostatku kyslíku. U dolní hranice tomu tak není, protože ho�ení probíhá za p�ebytku 

kyslíku. Dolní mez výbušnosti p�edstavuje nedostatek ho�lavé látky ve sm�si s oxida�ními 

prost�edky. Horní mez výbušnosti zase nedostatek oxida�ního prost�edku, proto siln� závisí 

na podílu kyslíku ve vzduchu. Je t�eba zd�raznit, že za nebezpe�nou koncentraci se považuje 

již 50 % hodnota dolní hranice výbušnosti. 

Homogenní sm�si (plynové sm�si) s koncentrací pod spodní mezí výbušnosti nejsou 

ani ho�lavé ani výbušné. Koncentrace sm�si nad horní mezí výbušnosti ozna�ujeme jako 

p�esycené sm�si, které je možno iniciovat jenom p�i dalším p�ívodu vzduchu, �ímž se sm�s 

z�edí. Maximální výbuchový tlak a maximální rychlost nar�stání tlaku nenastávají p�i 

libovolné koncentraci uvnit� rozsahu výbušnosti, nýbrž jenom p�i optimální koncentraci 

sm�si. [4]   

4.3.2 Teplotní meze výbušnosti 

P�edstavují názorn�jší vyjád�ení nebezpe�í ho�lavých kapalin v uzav�ených 

technologických za�ízeních. Stanovují se hlavn� v t�ch p�ípadech, ve kterých dávají lepší 

p�edstavivost o bezpe�ných teplotních režimech nebo hrozícím nebezpe�í p�i snížení nebo 

zvýšení pracovní teploty, kdy koncentra�ní hranice výbušnosti jsou neposta�ující. Teplotní 

hranice jsou znázorn�ny na obrázku 4.6. Rozsah výbušnosti je daný horní a dolní mezí 

výbušnosti, jež jsou zv�tšeny na každou stranu o 10 ºC. [6] 
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Dolní teplotní hranice výbušnosti – je nejnižší teplota, p�i které se v uzav�eném 

prostoru zah�íváním zkoušené kapaliny, za p�edepsaným podmínek, vytvo�í takové množství 

par, že se ve sm�si se vzduchem po použití inicia�ního zdroje (jiskra, plamen) m�že ší�it 

plamen. Jinými slovy je to teplota odpovídající tlaku nasycených par p�i dolní hranici 

výbušnosti, kterou je možno považovat za ekvivalentní teplot� vzplanutí. 

Horní teplotní hranice výbušnosti – je nejvyšší teplota, p�i které kapalina vytvá�í 

v uzav�ených prostorech, za p�edepsaných podmínek, takové množství par, že jejich sm�s se 

vzduchem m�že být ješt� iniciována 

U ho�lavých kapalin vzniká na základ� povrchové teploty p�ímá souvislost mezi 

parciálním tlakem a koncentrací sm�si viz obrázek 4.7. Koncentrace sm�si, resp. parciální 

tlak, jsou zobrazeny jako funkce teploty pomocí k�ivek tlaku par. Každé teplot� je p�i�azena 

ur�itá koncentrace. Spodní teplotní meze výbušnosti leží o n�co níže než bod vzplanutí (je 

nutno si i uv�domit, že oba tyto parametry se stanovují na odlišných za�ízení). K p�esnému 

ov��ení nebezpe�í exploze pomocí teploty je nutno tedy vedle bodu vzplanutí uvažovat také 

spodní teplotní mez výbušnosti, zvlášt� u technických sm�sí (nap�. ropa). 

Obr. 4.6 Rozsah výbušnosti a rozsah nebezpe�nosti teplotních hranic výbušnosti u ho�lavých 

kapalin 

+10 ºC+10 ºC

HHVDHV

Výbušná oblast

Nebezpe�ná 
oblast
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Obr. 4.7 Vztah mezi mezemi výbušnosti, body výbušnosti a inicia�ními vlastnostmi sm�si, znázorn�no 

na p�íkladu etanolu [4]   

4.4 Vlivy ovliv�ující meze výbušnosti 

Skute�né pracovní podmínky se obvykle liší od laboratorních, a proto je d�ležité znát 

možné vlivy na meze výbušnosti a po�ítat s nimi p�i posuzování nebezpe�í. Meze výbušnosti 

mají tedy velký význam, protože slouží ke stanovení prost�edí s nebezpe�ím výbuchu. 

Meze výbušnosti ovliv�uje [8]: 

4.4.1 Velikost inicia�ní energie Ei 

S rostoucí inicia�ní energií se rozši�uje rozsah výbušnosti, p�i�emž se zejména horní 

mez posouvá k vyšším hodnotám (viz obrázek 4.8). Standardní inicia�ní energie u plyn� a 

par je 10 J, u prach� 10 kJ. 
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Obr. 4.8 Vliv inicia�ní energie na meze výbušnosti sm�si metanu se vzduchem [8]

4.4.2 Po�áte�ní tlak v okamžiku iniciace 

S rostoucím po�áte�ním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti. (Dolní mez 

výbušnosti se snižuje jenom nepatrn�). S klesajícím tlakem se zužuje rozsah výbušnosti a u 

n�kterých sm�sí se oblast výbušnosti uzavírá, takže podtlak je možno uvažovat jako 

protivýbuchové opat�ení.  

4.4.3 Po�áte�ní teplota 

S po�áte�ní teplotou se rozsah výbušnosti rozši�uje. Spodní mez výbušnosti se snižuje 

a horní se zvyšuje. Závislost je lineární, ale sm�rnice p�ímky není stejná pro všechny ho�lavé 

látky (viz obr. 4.9).  
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c(CH4) v obj. % 
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Obr. 4.9 Závislost po�áte�ní teploty na meze výbušnosti 

Po�áte�ní teploty lze orienta�n� vypo�ítat podle stanovených rovnic. Podle Gorja�eva 

a Klubana [8]: 

Rovnice 8 Po�áte�ní teploty podle Gorja�eva a Klubana (LEL) 
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Rovnice 9 Po�áte�ní teploty podle Gorja�eva a Klubana (UEL) 
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kde  

        LELT, UELT           dolní a horní mez výbušnosti p�i teplot� T v obj. %, 

        LEL298, UEL298       dolní a horní mez výbušnosti p�i 298 K v obj. %, 

        Tprac                                      pracovní teplota v K. 
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Podle Bartknechta pro ho�lavé plyny a páry ho�lavých kapalin [8]: 

Rovnice 10 Po�áte�ní teploty podle Bartknechta (LEL) 

( )25ºC * 1 0,0011* 25tLEL LEL t= − −� �	 
          

             

Rovnice 11 Po�áte�ní teploty podle Bartknechta (UEL)  

( )25ºC * 1 0,00214* 25tUEL UEL t= + −� �	 
                

kde 

        LELT, LEL25ºC           dolní meze výbušnosti p�i teplot� t a 25 ºC v obj. %, 

        UELt, UEL25ºC           horní meze výbušnosti p�i teplot� t a 25 ºC v obj. %, 

        t                                                 pracovní teplota ve ºC. 

   

4.4.4 Vlhkost 

Vlhkost sm�si plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jenom nepatrn�. Vlhkost 

má p�edevším vliv na výbušnost prach�. �ím v�tší obsah vlhkosti, tím se zvyšuje dolní mez 

výbušnosti. Nad 20 hmot. % je již prach nevýbušný. 

4.4.5 Obsah kyslíku 

S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazn� posouvá k vyšším 

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

obsah kyslíku neovlivní, protože kyslík má zhruba stejnou m�rnou tepelnou kapacitu jako 

dusík. 
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4.4.6 Vytvá�ení hybridních sm�sí 

P�i p�idání malého množství ho�lavého plynu nebo páry ho�lavé kapaliny se velmi 

prudce sníží spodní mez výbušnosti sm�si ho�lavého prachu nebo kapi�ek ho�lavé kapaliny 

se vzduchem. K výbuchu m�že dojít i tehdy není-li dosaženo dolní meze výbušnosti ani 

prachovzduchové ani plynovzduchové sm�si. 

4.5 Ovlivn�ní pr�b�hu výbuchu 

Maximální výbuchové parametry a pr�b�h výbuchu ovliv�uje (podle [2,8]): 

4.5.1 Velikost objemu a tvar nádoby 

Nádoby jsou kubické a podlouhlé. Kubická nádoba má délku l menší nebo rovnou 

dv�ma pr�m�r�m d : l <= 2.d. S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost nar�stání 

výbuchového tlaku. Tuto závislost popisuje u kubických nádob tzv. kubický zákon, který 

platí u sm�sí plyn� a par ho�lavých kapalin se vzduchem od objemu nádoby 5 litr�: 

Rovnice 12 Kubický zákon 
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           (dp/dt)max     maximální rychlost nar�stání výbuchového tlaku v Mpa.s-1 nebo v bar. s-1

V                 objem nádoby 

KG, KSt     kubická konstanta pro plyny resp. pro prachy v Mpa.m.s-1 nebo v bar.s-1 

Kubická konstanta m�že být technicko bezpe�nostním parametrem, jsou-li spln�ny 
tyto podmínky:  

    1) optimální koncentrace výbušné sm�si, 

    2) stejný tvar nádoby, 

    3) stejný stupe� turbulence sm�si, 

    4) stejný druh a stejná energie inicia�ního zdroje. 

Maximální výbuchový tlak se s rostoucím objemem nem�ní. V kubických nádobách 

je dosahováno tlak� až 1 Mpa u ho�lavých plyn� a par a až 1,3 Mpa u ho�lavých prach�. 
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Rychlost ší�ení m�že být až 500 m.s-1. Kubický zákon neplatí u podlouhých nádob, kde 

rychlost ší�ení �ela plamene se m�že zvýšit až na detona�ní rychlost 2000 m.s-1 s radiálními 

tlaky až 3 Mpa a osovými tlaky až 9 Mpa , to znamená, že s rostoucí délkou potrubí se 

zvyšují maximální výbuchové parametry.  

4.5.2 Po�áte�ní tlak v okamžiku iniciace [8]    

Po�áte�ní tlak neovlivní po�áte�ní koncentraci. Maximální výbuchové parametry se 

s rostoucím po�áte�ním tlakem rovnom�rn� zvyšují. Je tomu tak proto, že se zv�tšuje 

množství sm�si o optimální koncentraci. Snížení tlaku naopak zmenšuje maximální 

výbuchové parametry. Proto se snížení tlaku používá jako ur�ité preventivní opat�ení 

zmír�ující následky výbuchu. U prach� se s rostoucím po�áte�ním tlakem zvyšuje optimální 

koncentrace. V�tšímu množství vzdušného kyslíku ve zkomprimované atmosfé�e je nutno 

pro dosažení optimální koncentrace p�idat v�tší podíl prachu. 

4.5.3 Po�áte�ní teplota [8]    

Zvýšení po�áte�ní teploty zp�sobí zvýšení maximální rychlosti nar�stání 

výbuchového tlaku – reak�ní rychlost s teplotou roste. 

4.5.4 Inicia�ní energie [8]    

S rostoucí inicia�ní energií se zvyšuje zejména maximální rychlost nar�stání 

výbuchového tlaku. Nízkou inicia�ní energií se n�které sm�si nedají iniciovat. P�i zkoušení 

vlastností sm�sí se jako standardní energie používá pro plyny a páry energie 10 J, pro prachy 

pak 10 KJ. Aby nebyli n�které látky pokládány za nevýbušné, musíme u nich použít vyšší 

energii. 

4.5.5 Turbulence sm�si [8]    

S rostoucí turbulencí sm�si v okamžiku iniciace se zvyšují maximální výbuchové 

parametry, zejména maximální rychlost nar�stání výbuchového tlaku. Nár�st parametr� je 

v�tší u plyn� a par s nízkou hodnotou kubické konstanty v klidovém stavu. 
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4.5.6 Vliv obsahu kyslíku v oxida�ní atmosfé�e [8]    

Zvýšený obsah kyslíku zp�sobí zvýšení výbuchových parametr� s výjimkou spodní 

meze výbušnosti, která z�stane neovlivn�na. Horní mez výbušnosti se výrazn� zvyšuje. 

Opa�ný vliv má snížení obsahu kyslíku. P�i poklesu obsahu kyslíku pod tzv. limitní 

obsah již nem�že k výbuchu dojít. Limitní hodnoty jsou závislé na druhu ho�lavé látky. U 

ho�lavých prach� je koncentrace pot�ebná pro dosažení nevýbušnosti prachu podstatn� vyšší 

než mezní koncentrace kyslíku p�i požáru prachu. 

4.5.7 Hybridní sm�si [8]    

Maximální výbuchové parametry se zvyšují (maximální výbuchový tlak, maximální 

rychlost nar�stání výbuchového tlaku), spodní mez výbušnosti, minimální inicia�ní energie a 

optimální koncentrace (viz obr. 3.11) se prudce  snižují.  

4.6 Nebezpe�í výbuchu 

4.6.1 Ho�lavé kapaliny 

Nebezpe�ná koncentrace hrozí, když [8]: 

  Rovnice 13 Nebezpe�ná koncentrace ho�lavých kapalin 

kb1*LEL < cskut < kb2*UEL  

kde 

kb1, kb2              bezpe�nostní koeficienty, 

LEL,UEL         dolní a horní mez výbušnosti [obj. %] nebo [g.m-3], 

cskut                            skute�ná koncentrace  [obj. %] nebo [g.m-3], 

V uzav�eném za�ízení nebo nádrži se skute�ná koncentrace par ho�lavé kapaliny 

rovná koncentraci nasycených par: 
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cskut= cs                    [8]

kde  

cs             koncentrace nasycených par ho�lavé kapaliny [obj. %], 

a koncentrace nasycených par se vypo�ítá [8]: 

Rovnice 14 Koncentrace nasycených par 

                   100s
s

prac

p
c

p
= ⋅               

kde 

ps            tlak nasycených par kapaliny p�i dané teplot� [Pa], 

pprac            pracovní tlak [Pa], 

Objemovou koncentraci par cv je možno p�epo�ítat na hmotnostní koncentraci cm

v g/m3 podle vzorce [8]:  

Rovnice 15 P�evod objemové koncentrace na hmotnostní koncentraci

*

100*
v

m
t

M c
c

V
=

                                                        

kde     

              M    molární hmotnost v kg/kmol, 

              Vt      molární objem p�i teplot� tprac se vypo�ítá 

Molární objem Vt  p�i teplot� tprac se vypo�ítá [8]: 

Rovnice 16 Molární objem 

0
0

0

* *prac
t

prac

T p
V V

T p
=
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kde 

              V0 = 22,4135 m3/kmol (p�i T0 a p0), 

               p0 = 1,01325*105 Pa, 

               TPRAC = tPRAC+ 273,15 K, 

               T0 = 273,15 K, 

                tPRAC     pracovní teplota ve ºC, 

                pPRAC      pracovní tlak v Pa. 

4.6.2 Ho�lavé plyny 

U plyn� a p�eh�átých par ho�lavých kapalin ve sm�si s oxida�ními �inidly hrozí 

nebezpe�í výbuchu, jestliže platí [8]: 

Rovnice 17 Nebezpe�í výbuchu u ho�lavých plyn�

1 , 2* 100 (100 )/b skut neb H bk LEL c c UEL k< < = − −               

Skute�ná koncentrace ho�lavého plynu v objemových procentech se stanoví ze vztahu 

[8]: 

Rovnice 18 Skute�ná koncentrace ho�lavého plynu 

*100PLYN
skut

PLYN OX

V
c

V V
=

+                                            

Bezpe�nostní koeficienty: 

kb1= 0,5, 

kb2= 1,04 až 1,1 pro nízké hodnoty UEL, 

kb2= 1,32 až 2,52 pro vysoké hodnoty UEL, nap�. vodík, metanol, etin. 

P�i otev�eném povrchu ho�lavé kapaliny, nap�. u má�ecích van, kalících lázní se nad 

hladinou vytvá�í výbušná koncentrace par ho�lavé kapaliny, je-li spln�na nerovnice [8]: 
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Rovnice 19 Výbušná koncentrace par ho�lavé kapaliny  

tprac <= FP- �t                  

kde 

FP           bod vzplanutí [ºC] 

4.6.3 Sm�si plyn� a par 

U sm�sí plyn� a par se m�že použít ke stanovení mezí výbušnosti LeChatelierova 

pravidla [8]: 

Rovnice 20 LeChatelierovo pravidlo 

100
SM ES

i

i

EL
c

EL

=

�                                                            

kde  

      ELSMES       mez výbušnosti sm�si ho�lavých plyn� (par) v obj. %, 

      ci                        procentuální množství i-té složky ho�lavého plynu ve sm�si ho�lavých 

plyn�

      ELi              mez výbušnosti složky ho�lavého plynu (páry) v obj. % 

    

V uzav�eném prostoru se pro hodnocení nebezpe�í výbuchu par ho�lavých kapalin 

používá teplotních mezí výbušnosti. Nebezpe�í výbuchu hrozí, jestliže [8]: 

Rovnice 21 Nebezpe�í výbuchu v uzav�eném prostoru 

LEL –�t <=  tprac <= UEP + �t        

   kde 

       LEP, UEP (viz základní pojmy) dolní a horní bod (teplotní mez) výbušnosti [ºC] 
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5. Vypa�ování kapalin 

Dle [5] je vypa�ování typickou vlastností kapalin. P�i každé teplot� p�echází ur�itá 

�ást molekul vlivem tepelné energie do skupenství plynného. Tato tendence záleží na povaze 

kapaliny. D�je-li se vypa�ování v uzav�eném prostoru, který je jen z�ásti vypln�n kapalinou, 

ustaví se p�i každé teplot� mezi kapalinou a její teplotou rovnováha, p�i které p�ísluší pá�e 

ur�itý tlak nazývaný tense �i tlak nasycené páry. Tento tlak je nejvyšší p�i kritické teplot�, 

kdy se rovná kritickému tlaku a se snižováním teploty klesá. Závislost tense páry na teplot�

má u všech kapalin podobný pr�b�h. Nejmenší tensi mají kapaliny p�i bodu tuhnutí, od 

tohoto bodu roste tense exponenciáln� s teplotou až do bodu v n�mž nabývá maximální 

hodnoty viz obr. 5.1. 

Obr. 5.1 K�ivky tense páry n�kterých kapalin: 1 hexan, 2 benzen, 3 ethylpropionát, 4 voda, 5 kyselina 

octová [5]   
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5.1 Clausius-Clapeyronova rovnice [11]   

 Clausius-Clapeyronova rovnice lze použít k výpo�tu závislosti tenze nasycené páry 

na teplot� a k výpo�tu teplot varu. Srovnáním teplot varu r�zných kapalin p�i stálém vn�jším 

tlaku nebo srovnání tenzí nasycených par p�i konstantní teplot� poskytuje informace o 

tendenci kapalin k vypa�ování. Z požárn� bezpe�nostního hlediska jsou tyto údaje jedním 

z kritérií pro za�azení kapalin do t�íd ho�lavosti a tvorby výbušných sm�sí. Rovnici získáme 

náhradou reak�ního tepla teplem výparným z rovnice reak�ní izobary [11]: 

Rovnice 22 Clausius-Clapeyronova rovnice 

( )
2

ln

*
V

d p H

dT R T

∆
=

                                   

kde               

     �HV       výparné teplo, 

     R            molová plynová konstanta (R= 8,314 J.K-1.mol-1), 

     p            relativní tlak, 

     T           teplota.  

 Odlogaritmováním dostaneme závislost tenze nasycené páry na teplot�, která má 

exponenciální charakter [11]:  

 Rovnice 23 Tenze nasycené páry 

*exp
*

VH
p A

R T

∆� �
= −� �

� �                                          

 Relativní tlak p p�edstavuje rovnovážnou konstantu vypa�ování a odpovídá tenzi 

nasycených par kapaliny p�i dané teplot�. 

Jako obdoby Clausius-Clapeyronovy rovnice bývají uvád�ny : 

Rovnice 24 Augustova rovnice [5] 

log
A

p B
T

= − +
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Rovnice 25 Antoinova rovnice [11] 

log
B

p A
C t

= −
+                                           

Antoinova rovnice vystihuje závislost tlaku na teplot� od trojného bodu až po bod 

varu a je p�esn�jší. A, B, C jsou empirické konstanty. 

5.2 Vypa�ování kapalin do nepohyblivého prost�edí [11] 

V p�ípad�, kdy se ho�lavá kapalina vypa�uje do nepohyblivého prost�edí, jde o 

molekulární difúzi. Molekulární difúze je charakterizována pohybem jednotlivých �ástic. Za 

vysokých teplot difúzní pochody omezují rychlost celkového d�je, protože jsou pomalejší. 

P�i ho�ení a hašení �ídí transport látek do reak�ního pásma a odvod produkt�. Dále ovliv�ují 

tlakové mezi výbušnosti plynných sm�sí.  

Molekulární difúzi popisují Fickovy zákony. U prvního Fickova zákona platí: je-li 

mezi dv�ma místy, vzdálenými o dx koncentra�ní rozdíl dc, je soustava v nerovnovážném 

stavu. P�echod do rovnovážného stavu pro po�et mol� dn, difundujících v �asovém intervalu 

kolmo na plochu S lze odvodit [11]: 

Rovnice 26 První Fick�v zákon 

* *
dn dc

D S
dt dx

= −
                                       

D je difuzivita složky, její jednotka m2.s-1. 

Molekulární difúze je pomalý d�j, který podporuje nahromad�ní par v míst�, kde 

vznikly, a tím vytvo�ení lokálních výbušných koncentrací. Zm�na koncentrace par nad 

hladinou ho�lavé kapaliny v závislosti na teplot� a dob� vypa�ování zobrazuje obrázek 5.2. 

Po�átek sou�adného systému x-y je umíst�n ve vzdálenosti x od hladiny ho�lavé kapaliny, 

p�i�emž platí, že ve vzdálenosti x je koncentrace par ho�lavé kapaliny rovna nule. Na osu x 

jsou vyneseny koncentrace par ho�lavé kapaliny. Na osu y jsou vynášeny vzdálenosti od 

po�átku sou�adného systému. Hladina kapaliny je ve vzdálenosti x=y. [8] 
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Rovnice popisující zm�nu koncentrace nad hladinou [8]: 

Rovnice 27 Zm�na koncentrace nad hladinou 

* nc a y b= +
                      

kde      

    c     koncentrace par v uvažovaném bod� nad hladinou ho�lavé kapaliny v obj. %, 

    y     vzdálenost uvažovaného bodu od po�átku sou�adného systému v m, 

   a, b  konstanty, které se ur�ují z: 

p�i y=0 je c= c0 = 0, tedy b=0 

p�i y=x je c= cs , tedy cs = a*xn , neboli s
n

c
a

x
=

St�ední pr�m�rnou koncentraci par nad hladinou je možno vypo�ítat jako [8]: 

Rovnice 28 St�ední pr�m�rná koncentrace 
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1
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� �
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KAPALINA 

c=a* yn + b 
  y

xneb

  x=ƒ(�)

dy 

Obr. 5.2 Vypa�ování do klidného prost�edí [8]     

Nebezpe�ná výška nad hladinou ho�lavé kapaliny xneb, kde je koncentrace vyšší než 

0,5*LEL, se stanoví [8]: 

Rovnice 29 Nebezpe�ná výška nad hladinou 

min0,5*12* *
1

1neb
s s

cD
x x y

c c

τ � �
= − = −� �� �− � �

                

Empirický vztah pro výpo�et intenzity vypa�ování [8]: 

Rovnice 30 Intenzita vypa�ování 

( )
1,155* * * *

1 *N s t
s

D
I Sϕ ρ

ϕ τ
=

−

kde     

   x    vzdálenost od povrchu kapaliny, kde je koncentrace par kapaliny rovna nule             

v m,
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  IN     intenzita vypa�ování v kg.s-1, 

  s       objemové množství nasycených par p�i teplot� odpa�ování (bezrozm�rné �íslo), 

  �t       hustota par p�i teplot� odpa�ování v kg.m-3, 

  S     výparná plocha v m2, 

  D     difúzní koeficient s opravou na teplotu sm�si par se vzduchem v m2.s-1, 

  �      doba vypa�ování v s. 

5.3 Vypa�ování ho�lavé kapaliny do pohyblivého prost�edí 

(konvektivní difúze) [8]     

Toto vypa�ování je v porovnání s vypa�ováním do nepohyblivého prost�edí mnohem 

rychlejší. V�tší množství vypa�ující kapaliny je dáno nejen tím, že p�echází hmota z jedné 

fáze do druhé v d�sledku molekulárního pohybu, ale také v d�sledku pohybu vzduchu a 

intenzivn�jšího  sdílení tepla. Taktéž charakter rozd�lení koncentrace par s výškou nad 

výparným povrchem kapaliny se podstatn� liší od nepohyblivého prost�edí. P�i konvektivní 

difúzi se nad povrchem kapaliny vytvá�í malá vrstvi�ka s nasycenou koncentrací par a nad ní 

se prudce zmenšuje koncentrace par. Nastává prudká zm�na koncentrace par (viz obrázek 

5.3) se vzdáleností od povrchu. Výše umíst�né vrstvi�ky budou mít v d�sledku intenzivního 

promíchávání vzduchu za pohybu koncentraci par p�ibližn� stejnou, ale podstatn� nižší. 

Empirický vztah pro intenzitu vypa�ování [8]    : 

Rovnice 31 Empirický vztah pro intenzitu vypa�ování 

9* * *(0,734 1,637* )*10pohyb sI S p M w −= +

kde 

   Ipohyb            intenzita vypa�ování do proudícího vzduchu v kg.s-1, 

   w                 rychlost pohybu vzduchu nad povrchem kapaliny v m.s-1, 

   S                 plocha povrchu odpa�ované kapaliny v m2, 

   ps                 tlak nasycených par odpa�ované kapaliny v Pa, 

   M                molární hmotnost v kg.kmol-1. 



48

2

1

po�átek konec

ckon 

�c2 

c�kon 

cpo�

�c1

w

Obr. 5.3 Zm�na koncentrace par kapaliny v mezní vrstvi�ce a v pohybujícím se vzduchu [8]    

1…zm�na koncentrace par v mezní vrstv� nad kapalinou, 

2…zm�na koncentrace par v pohybujícím se vzduchu. 
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6. Stanovení teplotních mezí výbušnosti 

6.1 Stanovení teplotních mezí výbušnosti metodou podle V. T. 

Monachova 

Monachova metoda [17]  se zabývá stanovováním teplotních mezí výbušnosti na 

p�ístroji TP VNIIPO na obrázku 6.1. 

Obr. 6.1 Schéma p�ístroje TP VNIIPO [17]   

kde 

1 reak�ní nádoba, 

2 elektrody zapalování spirálou, 

3 elektrody zapalování jiskrou, 

4 dvoupásový termo�lánek, 

5 zátky pro p�etlakový nástavec, 

6 pohled shora. 
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Jedná se o válcovou nádobu pr�m�ru 65 mm a výšce 125 mm. V jednom hrdle je 

zátka s dvoupásmovým termoelektrickým teplom�rem s m��ícím rozsahem od 50 – 300 ºC. 

Pono�ená �ást teplom�ru v reak�ní nádob� m��í 120 mm. Délka termoelektrody je 1600 mm. 

Elektroda je napojena v zátce druhého hrdla nádoby a slouží jako inicia�ní zdroj. Je 

namontována tak, aby byla uprost�ed nádoby. Výboj vzniká mezi dv�ma elektrodami, které 

se vkládají do zátky v druhém hrdle nádoby. Mezera mezi nimi je aspo� 3 – 5 mm. Další 

p�íslušenství: milivoltmetr, p�epína�e pro rtu�ový teplom�r, teplom�r pro m��ení teplot 

volných konc� termo�lánku, vysokonap��ový autotransformátor pro napájení induk�ní cívky 

nebo zapalovací spirály, vysokonap��ové vedení, spojovací kabely, rtu�ový tlakom�r, 

termostat a chladící vana. 

Termostat je svislá válcová nádoba s tepeln� izola�ní st�nou s oknem pro sledování 

reakce. Uvnit� termostatu se nachází komora s reak�ní nádobou. Vzduch se oh�ívá na 

pot�ebnou teplotu v elektrickém oh�íva�i, poté p�ichází do termostatické komory a oh�ívá 

reak�ní nádobu. Z termostatu vychází p�es kruhovou št�rbinu. 

P�ed zkouškou se dvoupásový termoelektrický teplom�r p�ipojí k milivoltmetru. 

Termo�lánek se pono�í do horké vody a deset minut se ode�ítají údaje z milivoltmetru. 

Kontroluje se funkce zapalování elektrickou jiskrou. Používané množství zkoušené látky je 

70 ml. Pak se nastaví poloha zátky s teplom�rem, aby konec termo�lánku byl 12 mm ode dna 

nádoby. Do druhého hrdla se zasadí zátka s elektrodou jiskrového nebo spirálovitého 

zapalování. T�etí hrdlo se uzav�e. Slouží pro vypoušt�ní tlaku. Do termostatické komory se 

montuje reak�ní nádoba. Spáry mezi termostatem a reak�ní nádobou se musí ut�snit 

azbestovou š��rou. Ve víku termostatu se montuje kontaktní teplom�r, spára se taktéž ut�sní. 

Kontaktní teplom�r se nastavuje do pot�ebné teploty �ízení. Dále se zvyšuje nap�tí na 35 – 50 

V. Zkouší se, zda je vzduch v termostatu, aby se nep�epálil elektrický oh�íva�. 

Teplota v nádob� se zkoušenou látkou se udržuje 15 minut, aby se vyrovnala teplotní 

rovnováha mezi parní a kondenzovanou fází. Pak se provede zkouška výbušnosti sm�si. 

Vzplanutí se posuzuje vizuáln� – pokud se neobjeví plamen = nepr�kazná zkouška. Pak se 

nádoba musí profouknout vzduchem, elektrody se proplachují, p�ipravuje se nová navážka. 

Nejlépe se provádí další zkouška p�i vyšší teplot�, pokud budeme provád�t zkoušku o 

nižší teplot�, musíme nechat p�ístroj ochladit o 2 – 4 ºC než je p�edpokládaná teplota 

zkoušky. Zkoušky provádíme tak dlouho, dokud nenalezneme dv� teploty – první p�i které 

dochází k výbuchu, p�i druhé k ni�emu nedochází. P�itom jejich rozdíl nesmí být v�tší než 

dva stupn�. Jejich aritmetický pr�m�r = teplotní mez výbušnosti. Zkouška se opakuje 

nejmén� t�ikrát. Pokud jsme zapalovali žhavou spirálou, je nutno provést kontrolu 
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s jiskrovým zapalováním. Dále pro kontrolu se provádí t�i m��ení s teplotou ne více než 2 ºC 

nižší pro dolní mez a o 2 ºC vyšší pro horní mez. 

Za teplotní mez se považuje aritmetický pr�m�r teplotních hranic nejmén� ze t�í 

zkoušek. Nalezená hodnota se p�evede na atmosférický tlak 101,325 kPa podle vzorce: 

Rovnice 32 P�evedení na atmosférický tlak 

( ) ( ){ }1/ 1 log log *IIN IIe A a H At t C p p B C= + + − −� �	 
    

kde 

    tIIN    teplotní mez ve ºC, 

    tIIe     experimentální hodnota teplotní meze ve ºC, 

    pH       normální atmosférický tlak v Pa, 

    CA      konstanta závislosti tlaku nasycených par na teplot�, 

    pa        atmosférický tlak v Pa. 

6.2 Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle P. G. D�midova [17]   

K odpovídajícím koncentra�ním mezím výbušnosti existují také dolní a horní teplotní 

meze výbušnosti. Koncentrace nasycených par je stejná jak pro teplotní, tak pro koncentra�ní 

meze výbušnosti (viz obrázek 6.2).  

Obr. 6.2 Schéma p�ístroje TP [17] 
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kde 

1 reak�ní nádoba,                                               7   hrdlo, 

2 kryt nádoby,      8    kontakty, 

3 sv�rací víko nádoby,     9    sloup pro termo�lánek, 

4 gumová zátka,                10    spirála, 

5 p�ítla�ná hadice,    11    termo�lánek, 

6 ventil,      12    t�snící šrouby. 

Teplotní meze i koncentra�ní meze nejsou stálé hodnoty a m�ní se v závislosti od 

velikosti inicia�ního zdroje, tlaku a také od p�ísad neho�lavých plyn� a par. Schéma p�ístroje 

TP – pro stanovení teplotních mezí výbušnosti se nachází na obrázku 6.2. P�ístroj se skládá 

z ocelové nádoby a uzavírá se krytem, který je zajišt�n pomocí sv�racího víka a t�snících 

šroub�. Po dobu 15 – 20 minut se p�ístroj nechá v zah�át nebo ochladit v nádob� na 

požadovanou teplotu. Pomocí dvou termo�lánk�, jež jsou umíst�ny v hrdle se dá pozorovat 

teplota. Sm�s bude zapálena v okamžiku, kdy se volný prostor nad hladinou kapaliny naplní 

nasycenými parami p�i o�ekávané teplot�. Inicia�ní spirála je vyrobena z niklchromové 

slitiny, vede p�es gumovou zátku p�idržovanou p�ítla�nou maticí. 

Za dolní teplotní mez se považuje nejmenší teplota kapaliny, p�i které nedojde 

k výbuchu a p�i teplot� o 1 ºC vyššího, kdy k výbuchu dojde. Za horní teplotní mez se 

považuje teplota, kdy nedojde k výbuchu, ale p�i teplot� o 1 ºC nižší musí k výbuchu dojít. 

P�ístroj obsahuje ventil, který se otev�e p�i zvýšení tlaku v nádob�. Jako další 

inicia�ní zdroj lze použít inicia�ní jiskru. Pro tento p�ípad se musí p�ístroj upravit tak, aby se 

sm�si iniciovaly elektrickou jiskrou od vysokonap��ového indikátoru. 

6.3 Popis VK – 20 

Výbuchová komora VK – 20 se skládá z  podstavce na �ty�ech nohách, na kterých je 

nava�ena nerezová nádoba. Další p�ídavné komponenty komory jsou teplotní �idlo, za�ízení 

pro iniciaci a regulaci otá�ek, teplotní spirály. 
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6.3.1 Výbuchová komora 

Výbuchová komora se skládá ze dvou válc� z nerezové oceli tlouš�ky 2 mm. Vnit�ní 

válec má pr�m�r 300 mm a výšku 280 mm. Vn�jší válec se nachází kolem válce vnit�ního a 

slouží k ukrytí vn�jší teplotní spirály. Pr�m�r tohoto válce je 400 mm a výška 180 mm. Do 

vnit�ního válce vede 5 otvor� uzav�ených 3/8 ventily. Do t�chto otvor� se zasunují teplotní 

�idla nebo jiné komponenty nap�. oxymetr. Ve výbuchové komo�e se nachází míchadlo, které 

slouží k promíchávání par ho�lavých kapalin. Dále inicia�ní elektrody a vnit�ní topná spirála 

s miskou k zah�ívání samotné kapaliny. Ke zhášení se používá ocelové víko kulatého tvaru 

pracující na principu magnetu. Na vrchním okraji výbuchové komory se nachází gumová 

hadi�ka, za ú�elem v�tší hermeti�nosti komory a ke snížení nárazu ocelového víka. Pohled 

do VK – 20 je na obrázku 6.1. 

Obr. 6.1 Pohled do výbuchové komory VK - 20 

6.3.2 Teplotní �idlo 

Teplotní �idlo GTL – 130 pro m��ení prostorové teploty, kou�ových plyn� atd. Jímka 

z oceli V4A, rukoje� z um�lé hmoty, silikonový kabel, konektor NST 1200. M��ící rozsah –

65 ºC až +600 ºC. Teplotní �idlo viz obrázek 6.2. 
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Obr. 6.2 Sníma� pro vzduch a plyny (teplotní �idlo) [9] 

6.3.3 Teplom�r 

Teplom�r GMH 3250 je napojen na PC. Na n�j je naopak napojeno p�edchozí �idlo 

GTL-130. Má m��ící rozsah –199,9 ºC až 1750 ºC. Rozlišení 1 ºC (0,1 ºC dle rozsahu) 

s p�esností od ± 0,08 % z rozsahu ± 0,1 %. Napájení z 9 V baterie nebo 12 VDC adaptéru. 

Rozm�ry 140 x 70 x 30 mm. Váha 160 g. Viz obrázek 6.3. 

Obr. 6.3 Teplom�r GMH 3250 

6.3.4 Vn�jší a vnit�ní spirála 

Pomocí t�chto spirál regulujeme teplotu kapaliny a prostoru uvnit� výbuchové 

komory. Ob� spirály jsou p�ipojeny ke zdroji nap�tí p�es teplotní regulátor Série Omega i8. 

Teplota se nastavuje pomocí �ty� tla�ítek umíst�ných pod displejem. Zapíná a vypíná se 

�erveným tla�ítkem (viz obrázek 6.4). 
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Identifika�ní údaje: 

- p�esnost 0,5 ºC 

- rozsah 0,001 až 9999 

- napájení 90 – 240 V 

- hmotnost 295 g 

- rozm�ry 48 výška x 96 ší�ka x 127 mm hloubka 

Obr. 6.4 Vn�jší a vnit�ní spirála 
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7. Popis m��ení na VK-20 

Co jsou to teplotní meze jsem už vysv�tlil v teoretické �ásti. Co je VK-20, a její 

charakteristiku jsme si taky už popsali. V této kapitole si p�iblížíme m��ení provád�né 

v rámci mé diplomové práce, která má téma Stanovení teplotních mezí výbušnosti. Jinými 

slovy, jsem se zabýval stanovením horní a dolní teplotní meze výbušnosti t�í ho�lavých 

kapalin. Konkrétn� technického lihu, lampového oleje a 5 % nafty.  

7.1 Charakteristika m��ení 

P�ed samotným m��ením bylo nutno provést n�kolik nezbytných �inností, které byly 

nutné pro zajišt�ní správného pr�b�hu. Jelikož pro zobrazení p�esných hodnot a graf� se 

používá software GSOFT 3050, bylo nutno zapnout po�íta�, na který je napojen teplom�r a 

spustit software, jenž zaznamenával teploty prost�edí i kapaliny a provád�l nákresy 

výbuchových k�ivek. Další krok spo�íval v zapnutí ovládacího panelu, který slouží pro 

ovládaní inicia�ních elektrod a k regulaci otá�ek míchadla uvnit� výbuchové komory. 

Jako inicia�ní zdroj sloužil tenký drátek o inicia�ní energii 20 J, který jsem uchytil 

pomocí dvou šroub� na inicia�ních elektrodách. Následovala p�íprava vzorku, který jsem 

odlil do malé nádobky, která p�ipomíná kuchy�skou nab�ra�ku. Nalité množství bylo 

odhadem 0,5 dl, což p�edstavovalo asi p�l objemu nádobky. Vzorek jsem umístil do 

výbuchové komory na vnit�ní spirálu. D�ležité je nezapomenout do vzorku pono�it teplotní 

�idlo, abychom s jeho pomocí mohli sledovat teplotu na teplom�ru. Dále jsem p�ipravenou 

hliníkovou folií p�ikryl vrchní okraj komory a p�ipevnil drátem sloužícím k co nejv�tší 

hermeti�nosti za�ízení. Hliníková fólie m�la funkci i jako odleh�ovací membrána. Praktické 

bylo, mít p�ipravenou náhradní fólií z d�vodu jejího snadného protržení p�i upev�ování 

drátku. D�vod je i takový, abychom se nezdržovali p�ípravou nového alobalu, protože by 

nám zbyte�n� unikaly páry z komory, což by mohlo i negativn� ovlivnit výsledek dané 

zkoušky.  K tomu, aby páry kapaliny neunikaly, pomáhá na vrchním okraji silikonová 

hadi�ka, kterou bylo t�eba po n�kterých siln�jších explozích opravit. 

Pokud máme tohle všechno spln�no, m�žem se pustit do samotného m��ení. Zapnem 

vnit�ní spirálu, která zah�ívá daný vzorek a vn�jší spirálu zah�ívající prost�edí v komo�e. Na 

obou spiralách je nutné nastavit teploty. V p�ípad� dolní meze volíme rad�ji nižší teploty, 

protože spirála se nah�ívá na nastavenou teplotu, která �ím je v�tší, tím rychleji se zvyšuje. 
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Pokud se nám bude rychle zvedat teplota, je to špatn�, protože než provedeme iniciaci, m�la 

by 5 minut být teplota konstantní. Taky se nám nemusí vytvo�it dostate�né množství par. 

Proto je lépe i u horní meze nastavit nižší teplotu a postupn� v pr�b�hu zkoušky ji zvyšovat  

�i snižovat tak, abychom zajistili její udržení na požadované teplot�. P�itom je t�eba se snažit 

dosáhnout srovnání teplot kapaliny i prost�edí v komo�e. P�i regulaci teplot nesmíme 

zapomenout na tepelnou setrva�nost celého za�ízení a taktéž ob�asné promíchání míchadlem, 

které m�že teplotu vn�jšího prost�edí zvednout až o n�kolik stup��. 

Po dosažení p�edpokládané teploty ješt� páry jednou promícháme, spustíme záznam 

na po�íta�i zapisujícím teploty po sekundách (máme nastaveno), zapneme iniciaci a odpálíme 

�erveným tla�ítkem. Po odpálení hasíme padajícím víkem, vypneme záznam, iniciaci i ob�

spirály. Kapalinu zchladíme a vylijeme do p�ipraveného kanystru. Dáme novou, vym�níme i 

inicia�ní drátek a protrženou fólii. P�edtím však je t�eba nádobku zchladit a vyv�trat komoru. 

Po pokusu si uložíme hodnoty. Za kladný pokus se bere protržení membrány nebo 

nár�st o 5 ºC, to však p�i vyšších teplotách nebylo úpln� jasné, proto jsem kontroloval zda se 

na grafu vykreslila výbuchová k�ivka. Zkoušku jsem provád�l do okamžiku dvou r�zných 

výsledk�. Kdy však rozdíl mezi nimi byl menší než 5 ºC. Pak jsem m��ení provád�l 3x a 

výsledkem byl aritmetický pr�m�r. Tímto zp�sobem jsem provád�l m��ení horní i dolní 

meze výbušnosti. 
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8. Výsledky m��ení 

8.1 Lampový olej 

Za�al jsem s m��ením teplotních mezí lampového oleje. Lampový olej je bezbarvá 

kapalina slabého parafinického zápachu. Bod varu se uvádí mezi 175 – 250 ºC. Teplota 

vzplanutí je v�tší než 56 ºC, t�ída nebezpe�nosti tedy t�etí a vznícení v�tší než 200 ºC. Dolní 

koncentra�ní mez se uvádí 0,6 obj. %, horní koncentra�ní mez 4,3 obj. %.  

                 
Tabulka 6 Složení lampového oleje 

chemický název obsah (%) 

alkany, C10-14 < 99,1 

alkany, C12-18 0 – 39 

Destilát (ropný), hydrogenovaný, 

lehký; petrolej – nespecifikovaný

< 99,1 

alkany, C11-15, iso 
< 99,1 

Další informace jsou uvedeny v bezpe�nostním listu v p�íloze �. 3. 

8.1.1 Dolní teplotní mez 

Tabulka 7 Nam��ené výsledné hodnoty dolní meze výbušnosti lampového oleje 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny Výbuch 

1. 177 ºC A 

2. 178 ºC A 

3. 180 ºC A 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 

Jak jsem uvedl v popisu m��ení, z výsledk� ud�láme aritmetický pr�m�r. 
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( )ln 1/ * 1/ 3*535 178,33º Cdo í it n t= = =�
Pr�m�rná dolní teplotní hranice lampového oleje je 178,33 ºC. Výbuch je znázorn�n 

na obrázku 8.1. 
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Obr. 8.1 Výbuch p�i dolní mez výbušnosti lampového oleje 

8.1.2 Horní teplotní mez 

Tabulka 8 Nam��ené výsledné hodnoty horní meze výbušnosti lampového oleje 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny Výbuch 

1. 218 ºC A 

2. 220 ºC A 

3. 221 ºC A 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 

Z výsledných hodnot vypo�ítáme aritmetický pr�m�r. 

( )1/ * 1/ 3*659 219,66º Chorní it n t= = =�
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Pr�m�rná horní teplotní hranice lampového oleje je 219,66 ºC. Výbuch je znázorn�n 

na obrázku 8.2. 
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Obr. 8.2 Výbuch p�i horní mezi lampového oleje 

8.2 Motorová nafta 

Motorová nafta se prodává v �eské republice maximáln� s 5 % metylesteru 

�epkového oleje (ME�O), který se tam p�idává z d�vodu snížení emisí u vzn�tových motor�. 

Z ekologického hlediska by se tam p�idávala ur�it� více, ale t�ch 5 % je hranice, která ješt�

nepoškozuje chod a kvalitu motoru. Dál bych se s výhody �i nevýhody biopaliv nezabíral, 

protože to není p�edm�tem této diplomové práce. 

Motorová nafta je bezbarvá až žlutá kapalina s rozmezím teplot varu 180 až 370 ºC. 

Teplota vzplanutí se udává v�tší než 55 ºC. Teplota vznícení kolem 250 ºC. Spodní 

koncentra�ní mez výbušnosti je 0,5 %, horní 6,5 %.  

Tabulka 9 Složení motorové nafty 

Název CHL Obsah CHL ve výrobku v %

Plynový olej - nespecifikovaný 	 95

Methylestery mastných kyselin ( FAME) 
 5

Více informací je uvedeno v bezpe�nostním listu v p�íloze �. 4. 
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8.2.1 Dolní teplotní mez 

Tabulka 10 Nam��ené výsledné hodnoty dolní meze výbušnosti motorové nafty 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny Výbuch 

1. 97 ºC A 

2. 98 ºC A 

3. 100 ºC A 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 

Z výsledných hodnot vypo�ítáme aritmetický pr�m�r. 

( )ln 1/ * 1/ 3*295 98,33º Cdo í it n t= = =�

Pr�m�rná dolní teplotní hranice motorové nafty je 99,33 ºC. Pr�b�h výbuchu je 

znázorn�n na obrázku 8.3. 
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Obr. 8.3 Pr�b�h výbuchu p�i dolní mezi výbušnosti motorové nafty 
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8.2.2 Horní teplotní mez 

Tabulka 11 Nam��ené výsledné hodnoty horní meze výbušnosti motorové nafty 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny Výbuch 

1. 240 ºC A 

2. 242 ºC A 

3. 243 ºC A 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 

Z výsledných hodnot op�t vypo�ítáme aritmetický pr�m�r. 

( )ln 1/ * 1/ 3*725 241,66º Cdo í it n t= = =�

Pr�m�rná horní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 241,66 ºC. Graf 

pr�b�hu výbuchu se nachází na obrázku 8.4. 
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Obr. 8.4 Pr�b�h výbuchu horní meze výbušnosti motorové nafty 
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8.3 Technický líh 

Technický líh má obsah ethanolu v�tší než 92 %. Jedná se o bezbarvou kapalinu 

s charakteristickým alkoholovým zápachem a t�ídou nebezpe�nosti I. Další vlastnosti jsou 

uvád�ny jako pro etanol, tzn. teplota vzplanutí 14 ºC, teplota vznícení 415 ºC, dolní mez 

výbušnosti 3,9 obj. %, horní mez výbušnosti 20,5 obj. %.  

Tabulka 12 Složení motorové nafty 

chemický název obsah (%) 

ethanol > 92 % 

butanol 0-2 

4-methylpentan-2-

on 

0-3 

aceton 0-2 

Další vlastnosti jsou uvedeny v bezpe�nostním listu v p�íloze �. 5. 

8.3.1 Dolní teplotní mez  

Tabulka 13 Nam��ené výsledné hodnoty dolní meze výbušnosti technického lihu 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny Výbuch 

1. 54 ºC A 

2. 55 ºC A 

3. 57 ºC A 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 

Z výsledných nam��ených hodnot vypo�ítáme op�t aritmetický pr�m�r. 

( )ln 1/ * 1/ 3*166 55,33º Cdo í it n t= = =�
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Pr�m�rná dolní teplotní hranice výbušnosti technického lihu je 55,33 ºC. Pr�b�h 

výbuchu znázor�uje obrázek 8.5. 
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Obr. 8.5 Pr�b�h výbuchu dolní meze výbušnosti technického lihu 

8.3.2 Horní teplotní mez 

Horní teplotní mez výbušnosti u technického lihu s obsahem ethanolu v�tším než 92 

% se nepoda�ilo nam��it, protože bod varu ethanolu je 78,3 ºC. P�i této teplot� docházelo 

ješt� k výbuchu, ale v�tší teplotu nelze vyzkoušet, pon�vadž ji nelze vzhledem k bod� varu 

dosáhnout. 
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9. Nejistota m��ení 

Žádné m��ení se neobejde bez odchylek a nep�esností. Proto každé m��ení bylo 

provád�no t�ikrát za stejných podmínek. Z t�chto t�í m��ení byl vypo�ten aritmetický pr�m�r. 

Sm�rodatná odchylka charakterizuje rozptyl hodnot výb�rových pr�m�r� a je proto zvolena 

jako míra nejistoty m��ené veli�iny. Nejistota m��ení je výsledkem hodnocení m��ení, 

charakterizující rozsah hodnot, v n�mž leží pravá hodnota m��ené veli�iny. 

Sm�rodatnou odchylku je možné vypo�ítat podle rovnice: 

Rovnice 33 Sm�rodatná odchylka

( )
( )

2

1

1

* 1

n

x i
i

s x x
n n =

= −
−
�                      

               kde  

    xs     sm�rodatná odchylka 

    n      po�et opakovaných m��ení 

   x     hodnota pr�m�ru 

Protože m��ení bylo opakováno t�ikrát,  standardní nejistotu m��ení získáme ze 

vztahu: 

Rovnice 34 Standardní nejistota m��ení 

*x s xu k s=                    

kde 

   xs       sm�rodatná odchylka, 

   ux         standardní nejistota m��ení, 

   ks       koeficient. 
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ks  je koeficient jehož velikost závisí na po�tu m��ení: 

          Tabulka 14  Koeficient ks  k výpo�tu nejistoty m��ení pro n<10 

Po�et m��ení Koeficient ks

2 7 

3 2,3 

4 1,7 

5 1,4 

6 1,3 

7 1,3 

8 1,2 

9 1,2 

Dále je nutno ur�it rozší�enou nejistotu Ux , protože standardní nejistota ozna�uje 

interval, ve kterém se nachází m��ená hodnota s malou pravd�podobností. 

Rovnice 35 Rozší�ená nejistota 

*x u xU k u=     

kde 

   Ux     rozší�ená nejistota, 

   ux      standardní nejistota, 

   ku      koeficient rozší�ení, doporu�uje se volit 2. 

Nejistota pro dolní mez výbušnosti lampového oleje:

( )
( ) ( ) ( )

3
2 2 2

1

1
177 178,33 * 178 178,33 * 180 178,33 0,299

3* 3 1x
i

s
=

� �− − − =
	 
−

�

* 2,3*0, 299 0,6877x s xu k s= = =
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* 2*0,6877 1,38x u xU k u= = =

Nejistota pro horní mez výbušnosti lampového oleje:

( )
( ) ( ) ( )

3
2 2 2

1

1
218 219,66 * 220 219,66 * 221 219,66 0,309

3* 3 1x
i

s
=

� �− − − =
	 
−

�

* 2,3*0,309 0,7107x s xu k s= = =

* 2*0,7107 1,42x u xU k u= = =

Nejistota pro dolní mez výbušnosti motorové nafty: 

( )
( ) ( ) ( )

3
2 2 2

1

1
97 98,33 * 98 98,33 * 100 98,33 0,299

3* 3 1x
i

s
=

� �− − − =
	 
−

�

* 2,3*0, 299 0,6877x s xu k s= = =

* 2*0,6877 1,38x u xU k u= = =

Nejistota pro horní mez výbušnosti motorové nafty:

( )
( ) ( ) ( )

3
2 2 2

1

1
240 241,66 * 242 241,66 * 243 241,66 0,309

3* 3 1x
i

s
=

� �− − − =
	 
−

�



68

* 2,3*0,309 0,7107x s xu k s= = =

* 2*0,7107 1,42x u xU k u= = =

Nejistota pro dolní mez výbušnosti technického lihu: 

( )
( ) ( ) ( )

3
2 2 2

1

1
54 55,33 * 55 55,33 * 57 55,33 0,299

3* 3 1x
i

s
=

� �− − − =
	 
−

�

* 2,3*0, 299 0,6877x s xu k s= = =

* 2*0,6877 1,38x u xU k u= = =

Shrnutí výsledk� m��ení se nachází v tabulce 12.

Tabulka 15 Shrnutí výsledk� m��ení a porovnání s teplotou vzplanutí 

Ho�lavá kapalina Dolní teplotní mez 

výbušnosti 

Horní teplotní 

mez výbušnosti

Teplota 

vzplanutí 

(bezpe�nostní 

list) 

Lampový olej (178,33 ± 1,38) (219,66 ± 1,42) ºC > 56 ºC 

Motorová nafta (99,33 ± 1,38) ºC (241,66 ± 1,42) ºC > 55 ºC 

Technický líh (55,33 ± 1,38) ºC - 14 ºC 
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10. Záv�r 

Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat možnost stanovení teplotních mezí 

výbušnosti ve výbuchové komo�e VK – 20, a to jak horní, tak i dolní teplotní meze (hranice) 

výbušnosti. Popis komory a metodika m��ení jsou popsány v kapitole 7 a 8. Teplotní meze 

byly stanovovány u lampového oleje Aladin firmy Lera, motorové nafty s maximálním 

obsahem 5 % metylesteru mastných kyselin firmy Paramo a.s. a technického lihu firmy 

Mipa. Výsledky m��ení jsou shrnuty a zaznamenány v tabulce �íslo 15. Sou�ástí výsledk�

jsou i grafy pr�b�h� výbuch� p�i dolních i horních teplotních hranicích výbušnosti, jejich 

�ísla jsou 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5. 

Obecn� se dolní teplotní hranice výbušnosti považuje za ekvivalentní teplot�

vzplanutí. Teplotu vzplanutí jsem sice nem��il, ale její hodnotu jsem získal z bezpe�nostních 

list� m��ených látek, uvedených v p�ílohách. Když porovnáme teplotu vzplanutí u 

lampového oleje, která je v�tší než 56 ºC s pr�m�rnou hodnotou dolní teplotní meze 

výbušnosti  178,33 ºC, zjistíme, že oba údaje se m�žou významn� lišit, a to až o n�kolik 

desítek stup��. Podobný výsledek je u motorové nafty, kdy je uvád�na teplota vzplanutí v�tší 

než 55 ºC a nam��ená pr�m�rná hodnota dolní meze 99,33 ºC. U technického lihu se uvádí 

teplota vzplanutí 14 ºC, v porovnání s dolní pr�m�rnou teplotní mezí 55,33 ºC, se výsledky 

op�t liší o desítky stup��. K uvedeným údaj�m se nabízí otázka, pro� tomu tak je? Je t�eba si 

uv�domit a nezapomínat na to, že oba technicko bezpe�nostní parametry se stanovují na 

odlišných za�ízeních. Rovn�ž u uvád�né teploty vzplanutí neznáme metodiku jejího 

stanovení, proto z bezpe�nostních d�vod� se uvádí vždy její nejmenší hodnota. Další d�ležitý 

aspekt p�edstavuje složení ho�lavých kapalin. Všechny t�i kapaliny jsou p�ípravky, tzn. že 

jsou to sm�si nebo roztoky více látek. Na trhu najdeme více firem vyráb�jících stejné 

p�ípravky, proto musíme p�i m��eních zohled�ovat jejich složení. Nebo� jak se mi potvrdilo 

z bezpe�nostních list� více výrobc�, složení p�ípravk� je rozdílné, jak do obsahu látek, tak i 

do složení sm�si. Z tohoto d�vodu by se výsledky stanovení teplotních mezí nem�li brát 

komplexn�, ale m�li by se stanovit pro každý p�ípravek zvláš�. K tomu, abychom m�li co 

nejp�esn�jší výsledky, musíme dodržovat i metodiku m��ení, pomalu kapalinu zah�ívat,  dbát 

na dokonalé uzav�ení, aby nám páry neunikaly. Velký vliv na výsledek m��ení má i použitý 

inicia�ní zdroj. 

Výsledky m��ení mají praktický význam ve výrob� s výskytem ho�lavých kapalin pro 

stanovení bezpe�ných teplotních režim�, zvlášt� u uzav�ených technologických za�ízení. 
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Seznam zkratek 

           

                

LEL Dolní mez výbušnosti (Lower explosion limit)

UEL   Horní mez výbušnosti (Upper explosion limit)
DHVk Dolní koncentra�ní hranice výbušnosti 
HHVk Horní koncentra�ní hranice výbušnosti 
pmax   Maximální výbuchový tlak 
dp/dtmax     Maximální rychlost nar�stání výbuchového 

tlaku 

pvýb     Výbuchový tlak 
ppo� Po�áte�ní tlak 
copt      Optimální koncentrace 
cskut Skute�ná koncentrace 

cneb Nebezpe�ná koncentrace 
kb1, kb2     Bezpe�nostní koeficienty 
tprac     Pracovní teplota 
VK 20     Výbuchová komora 
LOC Mezní koncentrace kyslíku 
MIE    Minimální inicia�ní energie 
Kg, Kst     Kubické konstanty 
tvzpl Teplota vzplanutí 
tvar            Teplota varu 
MZP        Minimální zápalný proud 
MEBS      Minimální experimentální bezpe�ná spára 
Ei                   Inicia�ní energie 
pprac               Pracovní tlak 
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P�íloha �. 1                                                                  Ji�í Michalík 

    Tabulky nam��ených hodnot                    Stanovení teplotních mezí výbušnosti 

Tabulka 16 M��ení dolní teplotní meze lampového oleje 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny 
[ºC] 

Výbuch 

1. 60 N 
2. 82 N 
3. 103 N 
4. 130 N 
5. 145 N 
6. 157 N 
7. 165 N 
8. 175 N 
9.                       177                         A

10.                       178                         A

11. 180                         A 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 

Tabulka 17 M��ení horní teplotní meze lampového oleje 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny 
[ºC] 

Výbuch 

1. 190 A 
2. 195 A 
3. 210 A 
4. 215 A 
5.                      230                        N 

6.                      218                         A 

7.                      220                         A 

8.                      221                         A 

9.                      225                        N 

A – nastal výbuch 

N – nenastal výbuch 
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Tabulka 18 M��ení dolní teplotní meze motorové nafty 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny 
[ºC] 

Výbuch 

1. 61 N 
2. 85 N 
3. 100 A 
4. 95 N 
5.                        97                        A 

6. 98                        A 

7. 100                        A 

A – nastal výbuch 

               N – nenastal výbuch 

Tabulka 19 M��ení horní teplotní meze motorové nafty 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny 
[ºC] 

Výbuch 

1. 200 A 
2. 230 A 
3.                      240                        A 

4.                      247                        N 

5.                      242                        A 

6.                      243                        A 

A – nastal výbuch 

               N – nenastal výbuch 

Tabulka 20 M��ení dolní teplotní meze technického lihu 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny 
[ºC] 

Výbuch 

1. 20 N 
2. 31 N 
3. 40 N 
4.                       55                        A 

5.                       53                        N 

6.                       54                        A 

7.                       57                        A 
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               A – nastal výbuch 

               N – nenastal výbuch 

Tabulka 21 M��ení horní teplotní meze technického lihu 

M��ení Teplota ho�lavé kapaliny 
[ºC] 

Výbuch 

1. 60 A 
2. 73 A 
3. 78 A 

               A – nastal výbuch 

               N – nenastal výbuch 
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P�íloha �. 2                                                                 Ji�í Michalík

Fotky z VK                                      Stanovení teplotních mezí výbušnosti

Obr. 12.1 Pohled na VK - 20

Obr. 12.2 Pohled dovnit� komory na �idlo 
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Obr. 12.3 Adaptér A002, sloužící k iniciaci a promíchávání 

Obr. 12.4 Adaptér A001, slouží k zapnutí a hašení poklopem 
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Obr. 12.5 Nádoba na ho�lavou kapalinu 

Obr. 12.6 Ukázka obalu s technickým lihem 
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Obr. 12.7 Ukázka obalu s lampovým olejem 



P�íloha �. 3 

Ji�í Michalík, Stanovení teplotních mezí výbušnosti 

LERA Bezpe�nostní list 
Výrobek: 

Lampový olej Aladin 

Strana: 1/5 Datum revize: - Datum vydání: 1.7.2008 

Bezpe�nostní list zpracovaný dle na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/2006 v platném zn�ní. 

1. Identifikace látky nebo p�ípravku a spole�nosti nebo podniku 

Identifikace látky nebo p�ípravku:  
Chemický název látky: odpadá  
Obchodní název látky nebo p�ípravku: Lampový olej  Aladin 
Registra�ní �íslo látky: odpadá  
Další názvy látky: odpadá  
Použití látky nebo p�ípravku: kapalina ur�ená na svícení (do olejových nebo petrolejových lamp apod.)  
Identifikace spole�nosti nebo podniku:  

Obchodní firma a právní forma: Vlastimil Lezna-LERA 
Sídlo: 793 64 Razová 398   �eská republika                              I�O: 429 824 64 

Telefon: 554 754 674              Fax: 554 745 674            e-mail:  
Telefonní �íslo pro naléhavé situace: Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informa�ní st�edisko (TIS) Na Bojišti 1, 12802                                                               
                                                            Praha 2, tel. nep�etržit� 224919293 �i 224915402  

2. Identifikace nebezpe�nosti  

Výrobek je klasifikován jako nebezpe�ný dle sm�rnic 67/548/EHS �i/a 1999/45/ES.  

Klasifikace látky/p�ípravku: 
 - klasifikace:           zdraví škodlivý 
- R-v�ty:                 R 52          Škodlivý pro vodní organismy  
                                R 65          Zdraví škodlivý: p�i požití m�že vyvolat poškození plic  

Nejzávažn�jší nep�íznivé fyzikáln� chemické ú�inky p�i používání látky/p�ípravku:   
                P�ípravek je ho�lavou kapalinou III. t�ídy nebezpe�nosti.  
Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na lidské zdraví p�i používání látky/p�ípravku: 
               Vdechnutí do plic m�že zp�sobit zán�t plic, který m�že mít fatální následky. Dráždí pokožku, sliznice a o�i. Páry p�i         
                zah�ívání mohou p�sobit narkoticky.  
Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na životní prost�edí p�i používání látky/p�ípravku:   
                Není známo.  
Symptomy vztahující se k použití a možnému nevhodnému použití látky/p�ípravku: 
               Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpe�nostním listu.   
Další údaje: -  

3. Složení / informace o složkách  

Nebezpe�né složky: (zn�ní R v�t je uvedeno v kapitole 16):     
chemický název          obsah (%)         registra�ní �íslo            �.CAS                  �.ES                    výstražné symboly, R-v�ty  
alkany, C10-14            < 99,1                                                    93924-07-3          300-199-7          R52  
alkany, C12-18            0 – 39                                                    93924-08-4          300-200-0          R52  
                          

destilát (ropný), hydrogenovaný, lehký; petrolej – nespecifikovaný  
                                   < 99,1                                                     64742-47-8          265-149-8          Xn, R65-66  
alkany, C11-15, iso    < 99,1                                                     90622-58-5          292-460-6          Xn, R65  



4. Pokyny pro první pomoc  

Všeobecné pokyny:  
               Okamžitá léka�ská pomoc není nutná.Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p�ípad� pochybností uv�domte léka�e a    
               poskytn�te mu informace z tohoto bezpe�nostního listu. P�i nebezpe�í ztráty v�domí umíst�te postiženého do  
               stabilizované polohy a dbejte na pr�chodnost dýchacích cest.  
Expozice vdechováním: 
              P�eneste postiženého na �erstvý vzduch. V p�ípad�, že postižený nedýchá, zave�te um�lé dýchání. P�ivolejte léka�e. 
Expozice stykem s k�ží:  
              K�ži d�kladn� omyjte vodou a mýdlem, odstra�te pot�ísn�ný od�v. Po umytí ošet�ete pokožku vhodným repara�ním 
krémem, není-li patrno z�etelné podrážd�ní k�že. Expozice stykem s okem: O�i okamžit� a d�kladn� vyplachujte velkým 
množstvím vlahé �isté vody nejmén� 15 minut p�i násilím otev�ených ví�kách. Má-li postižený kontaktní �o�ky – je t�eba je 
nejprve odstranit. 

Expozice požitím:  
                Nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Vypláchn�te ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zave�te um�lé  
                dýchání. Je-li postižený p�i v�domí, dejte mu pít vodu. Ve vážn�jších p�ípadech zajist�te léka�skou pomoc.  
Další údaje: -  

5. Opat�ení pro hašení požáru  
   
Vhodná hasiva:,      p�na, oxid uhli�itý (sn�hový), prášek  
Hasiva, která z bezpe�nostních d�vod� nelze použít:      p�ímý vodní proud  
Zvláštní nebezpe�í:     páry tvo�í se vzduchem výbušnou sm�s, p�i ho�ení se m�že uvol�ovat oxid uhelnatý, nádrže, sudy a  
                                    cisterny v okolí chladit vodní mlhou  
Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e:            požární ochranný oblek (použití jen mimo nebezpe�nou zónu), oblek proti  
                                   sálavému teplu nebo tepeln� ochranný oblek, v nebezpe�né zón� izola�ní dýchací p�ístroj  
Další údaje: - 

6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku  

Preventivní opat�ení pro ochranu osob:   
                Pro únik ze zamo�eného prostoru použijte masku s filtrem proti organickým plyn�m a parám. V uzav�ených prostorách 
                použijte izola�ní dýchací p�ístroj. Zákaz kou�ení. Odstra�te zdroje vznícení. Používejte ochranné pom�cky. Vykažte z  
                místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zdržujte se pokud možno na náv�trné stran�.  
                Postupujte podle pokyn� obsažených v bodech �. 7, 8 a 13.  
Preventivní opat�ení pro ochranu životního prost�edí:   
               Zabra�te pr�niku do kanalizace, vody a p�dy. P�i pr�niku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. . P�i  
               rozsáhlejší kontaminaci zajist�te sana�ní práce ve spolupráci s p�íslušným OÚ, referátem životního prost�edí �i  
               p�íslušným inspektorátem �IŽP. 
�isticí metody: 
               Podle situace látku bezpe�n� od�erpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzav�ených nádobách odvezte k  
               likvidaci firm� oprávn�né ve smyslu p�íslušného zákona.  
Další údaje: - 

7. Zacházení a skladování  

Zacházení:  
             Pro p�epravu, skladování a manipulaci platí �SN 65 0201. P�i manipulaci nejíst, nepít a nekou�it. Chra�te se proti  
             zasažení o�í a p�ed nadýcháním. Odmašt�nou pokožku je vhodné ošet�it repara�ním krémem. P�i manipulaci je t�eba dbát  
             všech protipožárních opat�ení. P�i práci používejte osobní ochranné pracovní pom�cky uvedené v bodu �. 8.  
Skladování:  
             Pro skladování platí �SN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdroj� zapálení - zákaz kou�ení a používání otev�eného  
             ohn� a sv�tla. Chra�te p�ed statickou elekt�inou. Používejte p�edepsaná za�ízení. Skladujte v originálních obalech v   
             poloze uzáv�rem nahoru v suchých a krytých skladech p�i teplotách 5 až 25 °C, chrán�ných p�ed pov�trnostními vlivy a  
             p�ímým slune�ním zá�ením.  
Specifická použití: -  



8. Omezování expozice / osobní ochranné pom�cky  

Limitní hodnoty expozice: 

Látka :                                                        PEL (mg.m-3)                 NPK-P (mg.m-3)          Fakt. p�ep. na ppm          Poznámka :  

benzíny (dle dodavatele podobný produkt) 400                              1200                                           doporu�ení dodavatele  

DNEL: bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  
PNEC: bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  

Sledovací postupy : metody uvedené v manuálu: NIOSH Manual of Analytical Methods (), dále bude  
                                dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  
Omezování expozice: v�trání, místní odsávání, p�i p�ekro�ení PEL (pop�. NPK-P) použít prost�edky k ochran� dýchacích cest  

Omezování expozice pracovník� (osobní ochranné pom�cky): 
       
                                                  - ochrana dýchacích cest:                             p�i vyšších koncentracích (p�i p�ekro�ení PEL) maska  
                                                                                                                        s filtrem proti organickým par

                                             - ochrana o�í: ochranné brýle  
                                             - ochrana rukou: ochranné rukavice odolné chemickým vliv�m  
                                             - ochrana k�že: ochranný pracovní od�v  
Omezování expozice životního prost�edí: viz kap. 6, dále bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES 
Další údaje: -  

9. Fyzikální a chemické vlastnosti  

Obecné informace:  
Skupenství (p�i 20 oC):                                         kapalina  
Barva:                                                                   bezbarvá  
Zápach (v�n�):                                                     slabý parafinický  
Informace d�ležité z hlediska ochrany zdraví, bezpe�nosti a životního prost�edí:  
Hodnota pH (p�i 20 oC):                                      neuvádí se  
Bod (rozmezí bodu) tání ( oC):                             5 až - 20  
Bod(rozmezí bodu) varu ( oC):                             175 - 250  
Bod vzplanutí ( oC):                                              > 56  
Bod ho�ení: ( oC):                                                neuvádí se 
 Teplota vznícení: ( oC):                                       > 200  
Samozápalnost: ( oC):                                          > 230oC  
Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):                 4,3  
                            - dolní mez (% obj.):                0,6  
Oxida�ní vlastnosti:                                             neuvádí se  
Tenze par (p�i 38 oC):                                         cca 0,05 – 0,1 kPa nebo cca 4 mbar  
Relativní hustota (p�i 20 oC):                              0,740 – 0,830 g.cm-3  

Rozpustnost (p�i 20 oC) - ve vod�:                      nerozpustný  
                                       - v tucích:                     neuvádí se  
Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda:              5,5 – 7,2  
Viskozita p�i v mm2.s-1:                                       1,6 – 2,1  
Hustota par:                                                        neuvádí se  
Rychlost odpa�ování:                                          neuvádí se  
Další informace:  
Obsah organických rozpoušt�del vyjád�ený hmotnostním zlomkem:                     0,99 kg/kg  
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpoušt�dle):                      0,85 kg/kg  
Obsah net�kavých látek vyjád�ený objemovým %:                                                 1 %  
T�ída nebezpe�nosti:                                           III.  
Teplotní t�ída:                                                      T3 
 Výh�evnost:                                                        29 - 43 MJ.kg-1  



10. Stálost a reaktivita  

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek, viz též kap. 7  
Podmínky, kterým je t�eba zabránit: vytvo�ení koncentrace v mezích výbušnosti, p�ítomnost zdroj� vznícení  
Materiály, kterých je t�eba se vyvarovat: silná oxida�ní �inidla, kyseliny  
Nebezpe�né produkty rozkladu: za normálních podmínek žádné, p�i ho�ení m�že vznikat oxid uhelnatý  
Další údaje: -  

11. Toxikologické informace  

Údaje nebyly pro p�ípravek zjiš�ovány, údaje o možném ú�inku p�ípravku vycházejí ze znalosti ú�ink� jednotlivých složek. 
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  

Akutní toxicita p�ípravku       - LD50, oráln�, krysa (mg.kg-1):                                  netestováno, o�ekávaná hodnota > 2000  
                                               - LD50, dermáln�, potkan nebo králík (mg.kg-1):        netestováno, o�ekávaná hodnota > 2000  
                                               - LC50, inhala�n�, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/10 hod): netestováno, o�ekávaná hodnota> 5  
                                               - LC50, inhala�n�, potkan, pro aerosoly nebo �ástice (ppm/4 hod):           netestováno  
Akutní toxicita komponent     - LD50, oráln�, krysa (mg.kg-1) pro tridekan:                                               > 1000  
                                               - LC50, inhala�n�, potkan, pro aerosoly nebo �ástice (ppm/8 hod) pro dodekan: > 100  
                                               - LD50, oráln�, krysa (mg.kg-1) pro isoalkan:                                               > 5000  
Dráždivost o�ní a kožní:                       dráždí o�i  
Žíravost:                                                p�ípravek není žíra
Toxicita po opakovaných dávkách:                          není známo  
Senzibilizace:                                                            nep�edpokládá se  
Karcinogenita:                                                          nebyla prokázána  
Mutagenita:                                                              nebyla prokázána (OECD 471 a 482 neg., 474 poz.)  
Toxicita pro reprodukci:                                          netestováno 
Zkušenosti u �lov�ka:                                             delší kontakt s pokožkou m�že zp�sobit její odmašt�ní �i podrážd�ní, vdechnutí  
                                                                                 m�že vyvolat bronchopneumoniii nebo edém plic (dále viz kap.3)  
Další údaje: -  

12. Ekologické informace  

Údaje nebyly pro p�ípravek zjiš�ovány, údaje o možném ú�inku p�ípravku vycházejí ze znalosti ú�ink� jednotlivých složek. 
Ekotoxicita: bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  

Akutní toxicita p�ípravku pro vodní organismy                     - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):                  netestováno (> 100) 
                                                                                                - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):               netestováno (> 100)  
                                                                                                - IC50, 72 hod., �asy (mg.l-1):                   netestováno (> 100)  
Akutní toxicita komponent pro vodní organismy                   - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1) pro isoalkan: > 100  
Mobilita:                                        bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  
Persistence a rozložitelnost:         na základ� dat podobných látek se o�ekává nízká až dobrá odbouratelnost, rychle se oxiduje p�i  
                                                       fotochemické reakci na vzduchu  
Mobilita:                                        nízká, Koc 20000 - 200000  
Bioakumula�ní potenciál:              vyšší potenciál, BCF 3900 - 13000  
Jiné nep�íznivé ú�inky: - 
 Další údaje: -  

13. Pokyny pro odstra�ování  
Zp�soby zneškod�ování látky/p�ípravku:      spalování v za�ízení ke zneškodn�ní nebezpe�ného odpadu povoleném ve smyslu  
                                                                       p�íslušného zákona (spalovn� nebezpe�ných odpad�)   
Zp�soby zneškod�ování kontaminovaného obalu:          obal vyprázdn�te a odevzdejte do sb�rny nebezpe�ných odpad�  
Další údaje:                                                  Na základ� platných p�edpis� je p�ípravek v p�ípad�, že se stane odpadem,  
                                                                      klasifikován pod �íslem katalogu odpad� 070704.  
                                  Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn�ní zákona 188/2004 Sb. a pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  



14. Informace pro p�epravu  

Není nebezpe�ný pro p�epravu dle ADR/RID.  
Další údaje: -  

15. Informace o p�edpisech  

Posouzení chemické bezpe�nosti: bude dopln�no v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES  

Zna�ení výrobku:  
- výstražné symboly:        Xn        Zdraví škodlivý  
- R-v�ty:                           R 52     Škodlivý pro vodní organismy  
                                         R 65     Zdraví škodlivý: p�i požití m�že vyvolat poškození plic  
- S-v�ty:                           S2         Uchovávejte mimo dosah d�tí  
                                        S 23      Nevdechujte páry  
                                        S 26      P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc  
                                        S 62      P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo  
                                                     Ozna�ení 
 - další zna�ení:              hmatatelná výstraha pro nevidomé  
- obsahuje:                     Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná, t�žká, nebo/a destilát [ropný], hydrogenovaný, lehký nebo/a  
                                       alkany, C12-18 nebo/a C10-14 nebo/a C11-15-iso  

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob a životního prost�edí:         nejsou  

Na látku/p�ípravek se mimo jiné vztahují následující �eské právní p�edpisy:  
Zákon �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní zákona �. 186/2004  
Sb., 125/2005 Sb. a 345/2005 Sb. a ve zn�ní pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  
Vyhláška �. 221/2004 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 284/2006 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpe�ných chemických látek a 
chemických p�ípravk�, jejichž uvád�ní na trh je zakázáno nebo jejich uvád�ní na trh, do ob�hu nebo používaní je omezeno ve zn�ní 
vyhlášky �. 109/2005 v platném zn�ní  
Vyhláška �. 232/2004 Sb., kterou se provádí n�která ustanovení zákona o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n�
n�kterých zákon� týkající se klasifikace, balení a ozna�ování nebezpe�ných chemických látek a chemických p�ípravk� ve zn�ní vyhlášky 
�. 369/2005 Sb. v platném zn�ní  
Vyhláška �. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpe�né chemické látky v ozna�ení 
nebezpe�ného chemického p�ípravku a ud�lování výjimek na balení a ozna�ování nebezpe�ných chemických látek a chemických 
p�ípravk�  
Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví ve zn�ní zákona 274/2003 Sb. a pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  
Zákon �. 301/2004 Sb., o drahách ve zn�ní pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  
Zákon �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav� a vyhláška �. 64/1987 Sb., o evropské dohod� o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných 
v�cí (ADR) ve zn�ní pozd�jších a souvisejících p�edpis� a sd�lení.  
Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech ve zn�ní zákona 94/2004 Sb. a pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  
Zákon �. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném zn�ní a ve zn�ní pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  
Zákon �. 61/1997 Sb. o lihu ve zn�ní pozd�jších a souvisejících p�edpis�  
Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci ve zn�ní na�ízení vlády 532/2002 Sb. 
a pozd�jších a souvisejících p�edpis�.  
Vyhláška �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických 
expozi�ních test� a … v platném zn�ní.  

Na látku/p�ípravek se mimo jiné vztahují následující p�edpisy EU:  

Na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 1907/2006/ES v platném zn�ní.  
.  
Sm�rnice Rady �. 76/769/EHS o sbližování právních a správních p�edpis� �lenských stát� týkajících se omezení uvád�ní na trh a 
používání n�kterých nebezpe�ných látek a p�ípravk� v platném zn�ní.  
Sm�rnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném zn�ní.  
Sm�rnice Rady 1991/689/EHS o nebezpe�ných odpadech, v platném zn�ní.  



16. Další informace  

Zn�ní R v�t uvedených v BL:  
R52                                                Škodlivý pro vodní organismy  
R65                                                Zdraví škodlivý: p�i požití m�že vyvolat poškození plic 
R66                                                Opakovaná expozice m�že zp�sobit vysušení nebo popraskání k�že  

Bezpe�nostní list obsahuje údaje pot�ebné pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany p�i práci a ochrany životního prost�edí. Uvedené 
údaje odpovídají sou�asnému stavu našich v�domostí a zkušeností a jsou v souladu s p�edpisy platnými ke dni poslední revize. 
Bude dopl�ován v souvislosti s postupem pln�ní na�ízení 1907/2006/ES a údaji dodavatel�. Informace a doporu�ení byly 
sestaveny dle našich poznatk�, dle poznatk� našich dodavatel�, na základ� test� provedených specializovanými institucemi a s 
využitím výsledk� publikovaných v odborné literatu�e. P�esto údaje nemusí být zcela vy�erpávající. Údaje zde obsažené nemohou 
být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku. 

Zdroje nejd�ležit�jších údaj� použitých p�i sestavování bezpe�nostního listu:        databáze IUCLID, BL dodavatel�  

Provedené zm�ny v kapitole:  Obsah zm�n: �
Celý BL úprava dle na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/2006
Tento BL nahrazuje p�edešlé verze, které tímto pozbývají platnosti.

�
























