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ANOTACE 

 

Štolba, Martin. Závislost teploty vzplanutí na koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s 

vodou. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2010.  

 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením změn hořlavosti hydraulických kapalin 

v závislosti na koncentraci vody ve směsi v souvislosti s jejich bezpečným pouţíváním.  

Teoretická část práce pojednává o hořlavých kapalinách a jejich směsích. Konkrétně se 

zaměřuje na hydraulické kapaliny přijatelné pro ţivotní prostředí a jejich hořlavost. Dále 

popisuje způsoby hodnocení hořlavosti kapalin, dle teploty bodu vzplanutí a vznícení. 

V závěru teoretické části jsou popsány postupy pro stanovení teploty bodu vzplanutí  a 

vznícení hořlavých kapalin dle norem ČSN EN ISO. Praktická část obsahuje fyzikálně 

chemické vlastnosti zkoušených kapalin, hodnoty bodů vzplanutí, ovlivněné různou 

koncentrací roztoků, získané měřením a graf znázorňující závislost teploty vzplanutí na 

koncentraci hořlavé kapaliny ve směsi s vodou. 

 

Klíčová slova:  

Hydraulické kapaliny, hořlavé kapaliny, směsi kapalin, teplota vzplanutí 

 

 

ANNOTATION 

 

Štolba Martin. Correlation between flash ignition temperature of hydraulic liquid and its 

concentration in water mixture. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 

 

The topic of this thesis is the evaluation of changes in the flammability of hydraulic fluids 

depending on the concentration of water in the mixture in relation to their safe use. 

The theoretical part deals with flammable liquids and their mixtures. Specifically, it focuses 

on the hydraulic fluid acceptable for the environment and its flammability.  

It also describes methods of evaluating the flammability of fluids according to the temperature 

of the flash fire. In conclusion, the theoretical part describes procedures for determining the 

temperature of the flash point and ignition of flammable liquids according to ISO standards.  

The practical part includes physical and chemical properties of test liquids, the flash-point, 

influenced by different concentrations of solutions, obtained by measuring a graph showing 



ignition temperature dependence on the concentration of flammable liquids in the mixture 

with water. 
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1 Úvod 

S hořlavými kapalinami, jmenovitě s hydraulickými hořlavými kapalinami, se v dnešní době 

setkáváme kaţdý den a na kaţdém kroku. Vlastnosti nebezpečných kapalin a jejich směsí, 

popisují bezpečnostní listy. Tyto listy nás informují o základní identifikaci látky nebo 

přípravku, jejích fyzikálně chemických vlastnostech a obsahují pokyny první pomoci 

v případě kontaminace přípravkem. V případě ohroţení zdraví osob, ţivotního prostředí, nebo 

při nastalé havárii jsou prvním a nejdůleţitějším zdrojem informací. V této práci vyuţívám 

bezpečnostních listů pro orientační zjištění bodu vzplanutí zkoušených kapalin. Přibliţná 

hodnota bodu vzplanutí čisté hořlavé látky je důleţitá pro správné provedení zkoušky. 

Stanovení bodu vzplanutí směsi hydraulické kapaliny s vodou budu provádět metodou 

uzavřeného kelímku dle normy ČSN EN ISO 2719. Metoda stanovení bodu vzplanutí podle 

Penskyho-Martense. 

Cílem bakalářské práce je hodnocení změn v hořlavosti kapalin v závislosti na koncentraci 

vody ve směsi. Změny jsou hodnoceny na základě laboratorního stanovení. 
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1 Rešerše 

DOC. ING. BARTLOVÁ, Ivana, Csc. Nebezpečné látky I.. 2. rozšířené vyd. Ostrava : 

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 210 s. ISBN 80-86634-59-3.  

 

Uvedená publikace se zabývá nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, 

zákonnými opatřeními v souladu s poţadavky Evropské unie. Jedná se především o vedení 

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

bezpečná přeprava nebezpečného zboţí.  

 

DR. BABRAUSKAS, Vytenis. Ignition Handbook : Principles and applications to fire safety 

engineering, fire investigation, risk management and forensic science . USA : Fire Science 

Publishers, A division of Fire Science and Technology Inc, 2003. 1116 s. ISBN 0-9728111-3-

3. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, et al. Nebezpečné látky II.. 2. doplněné vydání. Ostrava : Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7385-000-5. 

 

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

Martense. Praha : Český normalizační institut, 2004. 29 s. 
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2 Hořlavé kapaliny 

Problematika hořlavých kapalin je řešena zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 

chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

K zákonu byla vydána řada prováděcích předpisů. 

 

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

vytvořilo dostatečné mnoţství hořlavých par. [1] 

 

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

vznícení. Ve smyslu ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny povaţují chemické sloučeniny, 

jejich směsi a roztoky, které splňují tyto podmínky [2]: 

 

 Jsou kapalné při teplotách ve kterých se ve výrobních nebo skladových  

                        prostorech vyskytují. 

 Mají definovanou teplotu vzplanutí, tzn. stanovenou teplotu vzplanutí dle  

           normou určených metod. 

 Lze u nich stanovit teplotu hoření. 

 

Je  třeba upozornit, ţe i kapalné látky, které nepatří mezi hořlavé kapaliny ve smyslu uvedené 

normy, neboli i látky za normálních podmínek ( 20 stupňů Celsia, 100 kPa ) tuhé, se mohou 

za jistých fyzikálních podmínek chovat jako hořlavé kapaliny a vytvářet i nebezpečí výbuchu 

[2]. 

 

Hořlavé kapaliny se odpařují při kaţdé teplotě a intenzita odpařování se  působením tepla 

zvyšuje. Uvolněné páry vytvářejí ve směsi se vzduchem hořlavý soubor. Při iniciaci tohoto 

souboru tepelným zdrojem dochází k jeho vzplanutí nebo vznícení a můţe dále hořet.Vznik 

hořlavého souboru a následné vzplanutí nebo vznícení  znázorňuje (obr. 1).  
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Obrázek 1: Schéma vzplanutí a vznícení hořlavé kapaliny 

 

Poţáry hořlavých kapalin jsou velice problematické, obzvláště v případech velkoobjemových 

skladovacích nádrţí a jímek. Hořlavé kapaliny mohou při rozlití (dojde k několikanásobnému 

zvětšení odpařovací plochy) za specifických  podmínek nečekaně vytvořit výbušnou 

atmosféru, popřípadě rozšířit poţár i na vzdálenější objekty.  
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2.1 Směsi kapalin 

Dvě tekutiny mohou být mísitelné nebo ne. Jestliţe nejsou, v klidových stavech plave jedna 

kapalina na druhé. Teplota vznícení dvou nemísitelných kapalin je stanovena výhradně 

teplotou vznícení kapaliny s niţší hustotou, to je ta, která plave nahoře [4]. 

 

Hoří-li směs mísitelných kapalin, dochází na povrchu kapaliny k frakční destilaci, jednotlivé 

sloţky se oddělují podle své teploty varu, jako první odhořívají sloţky s niţší teplotou varu a 

sloţení par nad hladinou neodpovídá sloţení kapaliny [1].  

 

Směsí kapalin, nebo téţ roztokem rozumíme termodynamickou soustavu sloţenou ze dvou 

nebo více různých chemických látek, tzv. prvků nebo sloučenin, které tvoří jedinou fázi 

(základní částice jsou dokonale promíšeny a vzájemně spolu nereagují).  Sloţení směsí udává 

poměr jednotlivých látek (sloţek) ve směsi. 

Sloţku, převládající v roztoku, označujeme jako rozpouštědlo, ostatní sloţky jako rozpuštěné 

látky. Pokud se v roztoku vyskytují pevné nebo plynné látky, za rozpouštědlo se obvykle 

povaţuje kapalina. Roztoky nemusejí být jen kapalné. Směs dvou plynů lze povaţovat za 

plynný roztok. 

Roztoky dělíme také podle toho, zda lze mechanicky oddělit rozpuštěné látky od rozpouštědla 

na pravé roztoky a nepravé roztoky, neboli ideální a pravé roztoky [5]. 

 

 Ideální roztoky: 

Jde o roztoky v nichţ nepůsobí síly mezi molekulami rozpouštědla a rozpuštěné 

látky. Při jeho vzniku se nemění objem a nedochází k tepelným změnám. Pro tyto 

roztoky přesně platí Raoultův zákon (vyjadřuje velikost sníţení tlaku páry nad 

roztokem v závislosti na koncentraci rozpuštěné látky). Ideálnímu roztoku se blíţí 

roztoky silně zředěné [6]. 

 

 Pravé roztoky: 

Jsou kapalné roztoky, u nichţ je v rozpouštědle zcela rozpuštěna pevná látka, 

kapalina, nebo plyn. V rozpouštědle jsou homogenně rozptýleny molekuly, ionty 

nebo atomy rozpuštěných látek [5]. 
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 Rozpouštěcí (zřeďovací) teplo: 

Jedná se o teplo, které přijme nebo odevzdá látka při rozpouštění v dostatečném 

mnoţství rozpouštědla. Je dáno změnou entalpie provázející rozpouštění látky v 

rozpouštědle. Rozpouštěcí teplo závisí především na termodynamické teplotě a 

látkovém mnoţství všech látek, vliv tlaku je zanedbatelně malý [5]. 
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3 Hydraulické kapaliny 

Jedná se o média, jejichţ prostřednictvím se v hydraulických systémech a strojních zařízeních 

přenáší energie. Z toho důvodu jsou hydraulické kapaliny minimálně stlačitelné. Kapaliny 

musí být funkční v širokém teplotním rozmezí, při kterém plní spoustu funkcí [7]: 

 

 mazání pohyblivých vnitřních částí (kluzné plochy pístů, šoupátek, mazání 

převodovek aj.) 

 odvod tepla (chlazení) zejména z míst s velkým vývinem tepla 

 odvod nečistot, otěru, vody a vzduchu 

 přenos signálů  

 ochrana proti korozi 

 zvláštní požadavky na nehořlavost [7] 

 

S ohledem na tyto četné a mnohdy rozdílné poţadavky jsou v současné době hydraulické 

kapaliny koncipovány jako sloţité směsi látek a aditiv, které plní funkci stabilizační, 

fungicidní, emulgační a podobně [7]. 

 

Důleţitou vlastností hydraulických olejů je co nejniţší stlačitelnost. Tato veličina se zvyšuje s 

obsahem vzduchu, a proto je nízká stlačitelnost neoddělitelná od rychlé odlučivosti vzduchu. 

Olej, který obsahuje bublinky vzduchu, je náchylný k rychlejšímu oxidačnímu stárnutí. 

Samozřejmostí je odolnost proti opotřebení, oxidační a termická stabilita a působení proti 

korozi, těchto vlastností se dosahuje aditivací vhodnými přísadami (viz. obr. 2) [8]. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydraulick%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
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Obrázek 2 :Obsah přísad v celkové aditivaci hydraulického oleje třídy HLP 

 

Hydraulické kapaliny jsou vytvořeny na bázi ropných olejů, dále jsou pouţívány emulze typu 

olej – voda, syntetické kapaliny nebo směsi vody a glykolu. V prostředí, kde by jejich únik 

mohl být příčinou poţáru, jako např. důlní provozy, se pouţívají jejich vodní emulze 

s vysokým obsahem vody. S ohledem na způsob pouţití se tyto kapaliny dále liší také podle 

kinematické viskozity, operační teploty, bodu tuhnutí, bodu varu, teploty vzplanutí, teploty 

vznícení a dalších parametrů [7]. 

 

Klasifikace hydraulických kapalin je uvedena v normě ČSN EN ISO 6743-4 [9]. Proti 

staršímu znění z roku 1998 uvádí nově také kategorie kapalin přijatelných pro ţivotní 

prostředí. [7] 

 

3.1 Kapaliny přijatelné pro životní prostředí 

Jedním z dalších poţadavků, kterým musí kapaliny vyhovět, je šetrnost k ţivotnímu prostředí. 

Podle technické směrnice č. 15-2009 [10], která byla vydána Ministerstvem ţivotního 

prostředí ČR v roce 2008, se v České republice kaţdoročně spotřebuje přibliţně 10 aţ 15 tisíc 

tun hydraulických kapalin. Z toho mnoţství tvoří téměř 99 % hydraulické kapalin na bázi 

minerálních olejů. Vzhledem k jejich vlastnostem a neţádoucím účinkům na ţivotní prostředí 

je jejich náhrada kapalinami přijatelnějšími pro ţivotní prostředí velmi potřebná. 

Z tohoto důvodu se vyvíjejí nové typy hydraulických kapalin na syntetické bázi, nebo na bázi 

rostlinných olejů. Účinky těchto kapalin na ţivotní prostředí jsou méně negativní neţ 

v případě minerálních hydraulických kapalin. Nejsou toxické, lépe se biologicky rozkládají, a 

také produkty jejich tepelného rozkladu jsou k ţivotnímu prostředí šetrnější [7]. 
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Tabulka 1:Kapaliny přijatelné pro životní prostředí 

Skupina Specifické použití Složení a vlastnosti Symbol ISO-L Typické použití 

H Prostředí kde se 

poţadují kapaliny 

přijatelné pro 

ţivotní prostředí 

Triglyceridy HETG Základní 

hydraulické 

systémy 

(mobilní) 

Polyglykoly HEPG 

Syntetické estery HEES 

Polyalfaolefíny a 

příbuzné uhlovodíkové 

výrobky 

HEPR 

 

Velmi důleţitým typem hydraulických olejů jsou oleje na bázi polyalkylenglykolových 

derivátů označované jako typ HEPG. Tyto oleje jsou rozpustné ve vodě a zcela nerozpustné v 

minerálních olejích [8]. 

 

Tabulka 2 uvádí příklad hydraulických kapalin, biologicky odbouratelných a šetrných 

k ţivotnímu prostředí, které se dají sehnat na trhu. 

 

Tabulka 2 : Příklad biologicky odbouratelných kapalin 

Výrobek Hustota při 

15°C 

(kg/m
3
) 

Bod 

vzplanutí 

(°C) 

Bod 

tuhnutí 

(°C) 

Kinematická 

viskozita 

(mm
2
/s) při 40°C 

Kininematická 

viskozita 

(mm
2
/s) při 

100°C 

Shell 

Naturelle 

HF-R 

920 270 -36 35 8,1 

Shell 

Naturelle 

HF-E 15 

890 180 -54 15 4,5 

 

 

 

 Kapalina Shell Naturelle HF-R: 

Vyrábí se na bázi řepkového oleje, jedná se o rychle odbouratelnou kapalinu bez 

negativního vlivu na ţivotní prostředí (CEC L-33-A-93, 98%). Stupeň ohroţení vod 

WGK 0. Pouţitelná v teplotním rozmezí -20 aţ + 80°C. Pro konkrétní nasazení platí 

mezní teploty a viskozita doporučené výrobcem zařízení [11]. 
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 Kapalina Shell Naturelle HF-E 15: 

Syntetická, biologicky odbouratelná kapalina bez negativního vlivu na ţivotní 

prostředí (CEC L-33-A-93, 90%). Stupeň ohroţení vod WGK 0. Kapalinu lze pouţít 

jako alternativu k ropným hydraulickým olejům HLP a hydraulickým olejům HVLP. 

Oleje mají rozšířený rozsah pouţití v teplotním rozmezí od -30 do +100°C. Pro 

konkrétní nasazení platí mezní teploty a viskozita doporučené výrobcem zařízení [11]. 

 

3.2 Hořlavost hydraulických kapalin 

Další poţadavky,  kterým musí hydraulické kapaliny vyhovět, souvisí s bezpečností práce s 

ohledem na vznik a šíření poţáru nebo nebezpečí výbuchu.   

 

Hořlavost hydraulických kapalin je velkým nebezpečím především v tunelech a důlních 

provozech, a proto je v nich vyţadováno pouţívání nehořlavých kapalin nebo alespoň kapalin 

se sníţenou hořlavostí [7]. 
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Hydraulické kapaliny určené pro hydraulické systémy hydrostatické, kde je poţadováno 

pouţití nehořlavých kapalin, jsou označovány podle svého sloţení takto: 

 

Tabulka 3 :Nehořlavé hydraulické kapaliny 

Skupina Specifické 

použití 

Složení a 

vlastnosti 

Symbol ISO-L Poznámky 

H Pouţití, kde 

se poţaduje 

nehořlavost 

kapalin 

Emulze „olej ve 

vodě“ 

HFAE Hmotnostní zlomek 

vody je větší neţ 80% 

Vodné roztoky 

chemikálií 

HFAS Hmotnostní zlomek 

vody je větší neţ 80% 

Emulze „voda 

v oleji“ 

HFB  

Roztoky 

polymeru ve 

vodě 

HCF Hmotnostní zlomek 

vody je větší neţ 35% 

Syntetické 

kapaliny 

neobsahující 

vodu a 

obsahující 

estery kyseliny 

fosforečné 

HFDR Vyhovují poţadavkům 

na ekobiologickou 

odbouratelnost a 

ekotoxicitu, které jsou 

definovány 

v kategoriích HE 

Syntetické 

kapaliny jiného 

sloţení, 

neobsahující 

vodu 

HFDU Vyhovují poţadavkům 

na ekobiologickou 

odbouratelnost a 

ekotoxicitu, které jsou 

definovány 

v kategoriích HE 

 

U hydraulických kapalin typu HFAE a HFAS nejsou uvedeny ţádné poţadavky na jejich 

odolnost proti zapálení s ohledem na jejich sloţení, ve kterém je více neţ 80 % obsah vody. 

[7] 
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U ostatních typů kapalin se sníţenou hořlavostí (HFB, HFC a HFD) je poţadováno provedení 

3 typů testů, které hodnotí hořlavost: 

 

3.2.1 Charakteristika zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin  

(spray ignition characteristic); podle ISO 15029-1 [12], nebo čl. 3.1.3 VII. Lucemburské 

zprávy [13], nebo NT FIRE 031 

 

3.2.2 Doba trvání knotového plamene 

(wick flame persistence); podle ISO 14935 [14] 

 

3.2.3 Test vznícení v potrubí  

(manifold ignition test); podle CETOP RP 65 H 

 

Za nejvhodnější test pro hydraulické kapaliny, které jsou ve většině případů tvořeny 

multikomponentní směsí látek, byl označen test Charakteristiky zapálení rozprášených 

ohnivzdorných kapalin. Dokáţe odlišit mezi hořlavými a méně hořlavými kapalinami a dobře 

simuluje situaci, kdy dojde pod tlakem k úniku kapaliny netěsností nebo vadným těsněním.  

Aby mohla být kapalina označena za hydraulickou kapalinu se sníţenou hořlavostí, podle 

poţadavků ČSN EN ISO 12922 [6], musí všechny tři testy absolvovat jako vyhovující. Kromě 

těchto zkoušek musí plnit řadu dalších poţadavků, které se nevztahují k bezpečnosti, jako 

například obsah vody, pěnivost, hodnota pH, stabilita emulse, korozivita, kompatibilita 

s těsněním, hustota, viskozita apod. [7]. 
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4 Hodnocení hořlavosti kapalin 

4.1 Podle teploty vzplanutí 

Hořlavé kapaliny se dělí podle teploty vzplanutí do 4 tříd nebezpečnosti. Teploty vzplanutí 

jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce (viz tab. 4)  [3]. 

 

Tabulka 4 : Dělení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí 

I. do 21 °C 

II. nad 21 °C  do 55 °C 

III. nad 55 °C do 100 °C 

IV. nad 100 °C 

 

Z tabulky 4 vyplývá, ţe výbušné směsi mohou tvořit: 

 

 Páry hořlavých kapalin I a II třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách ( 20 °C, 

101,3 kPa) 

 Hořlavé kapaliny I aţ IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při teplotách 

niţších neţ je jejich vzplanutí. 

 Hořlavé kapaliny III a IV třídy při zahřátí na teplotu vzplanutí a vyšší v uzavřených 

prostorách nebo jako disperze ve vzduchu i při normální teplotě [2]. 

 

Stanovení teploty vzplanutí a zatřídění hořlavé kapaliny do příslušné třídy nebezpečnosti 

zajišťuje obvykle výrobce. U dováţených hořlavých kapalin zajišťuje zatřídění do příslušné 

třídy nebezpečnosti obvykle dovozce [3]. 

 

Teplotu vzplanutí stanovují akreditované zkušebny. Hořlavé kapaliny, u kterých nebyla 

stanovena teplota vzplanutí se povaţují za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti [15]. 
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4.2 Podle teploty vznícení 

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

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

tabulka 5 [3].  

 

Tabulka 5 : Teplotní třídy podle bodu vzplanutí 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] Příklady hořlavin 

s teplotou vznícení 

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) 

 

Teplotní třídy a třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin je nutné odlišovat a vţdy 

vyhodnocovat obě charakteristiky. Zejména při čerpání hořlavých kapalin můţe dojít ke 

komplikacím. Jsou hořlavé kapaliny, které náleţí do stejné třídy nebezpečnosti (např. I. třídy), 

ale jsou v různých teplotních třídách. To znamená, ţe jedna látka se vznítí při zahřátí na 

teplotu 250
o
 C (T3), ale druhá jiţ při zahřátí na 90

o
 C (T6) [15]. 
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4.3 Podle zákon č. 356/2003 

 

4.3.1 Extrémně hořlavé: 

jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají exotermně nízký bod vzplanutí a nízký bod 

varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové 

teplotě a tlaku [16]. 

 

 

Obrázek 3 : Výstražný symbol nebezpečnosti 

 

 

Látkám a přípravkům klasifikovaným jako extrémně hořlavé se přiřazuje výstraţný symbol 

„F+“ na základě výsledků zkoušek uvedených v přímo pouţitelném právním předpisu 

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

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

hodnocení, povolování a omezování chemických látek) [15].  

 

R- věta se volí podle těchto kritérií: 

 

R 12    Extrémně hořlavý 

 kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí niţší neţ 0 °C a bod varu (nebo v 

případě rozmezí bodu varu počáteční bod varu) niţší nebo roven 35 °C, 

 plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé při styku se vzduchem za teploty a tlaku 

okolí [15]. 
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4.3.2 Vysoce hořlavé 

 

 
Obrázek 4 : Výstražný symbol nebezpečnosti 

 

látkám a přípravkům klasifikovaným jako vysoce hořlavé se přiřazuje výstraţný symbol „F“ 

na základě výsledků zkoušek uvedených v přímo pouţitelném právním předpisu (viz 

extrémně hořlavé látky) [15].  

 

R- věty se volí podle těchto kritérií: 

 

R 11    Vysoce hořlavý 

 pevné látky a přípravky, které se mohou snadno vznítit při krátkém styku se zdrojem 

zapálení a které po odstranění zdroje zapálení dále hoří, nebo jich ubývá, 

 kapalné látky a přípravky s bodem vzplanutí niţším neţ 21 °C, které však nejsou 

extrémně hořlavé. 

 

R 15    Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny 

 látky a přípravky, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují extrémně 

hořlavé plyny v nebezpečném mnoţství, minimálně rychlostí jeden litr/kg/hod. 

 

R 17     Samovznětlivý na vzduchu 

 látky a přípravky, které se mohou zahřát a následně vznítit ve styku se vzduchem při 

teplotě okolí bez přívodu energie [15]. 
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4.3.3 Hořlavé 

jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí [15]. 

 

Látky a přípravky se klasifikují jako hořlavé na základě výsledků zkoušek uvedených v 

přímo pouţitelném právním předpisu (viz extrémně hořlavé látky). 

 

R-věta se volí podle těchto kritérií: 

 

R 10    Hořlavý 

 kapalné látky a přípravky s bodem vzplanutí vyšším nebo rovným 21 °C, ale niţším 

nebo rovným 55 °C [15]. 
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5 Stanovení bodu vzplanutí a vznícení 

5.1 Teplota vzplanutí 

Jedná se o nejmenší teplotu kapaliny při standardním atmosférickém tlaku 101, 325 kPa, při 

níţ se ze vzorku uvolní takové mnoţství par, jejichţ vzniklá směs se vzduchem je natolik 

koncentrovaná, ţe po iniciaci zkušebním plamenem vzplane a ihned uhasne [3].  

 

Při teplotách pod teplotou vzplanutí není moţné zapálení, protoţe tlak par látky je příliš malý 

k tomu, aby se vytvořily zápalné směsi par se vzduchem. To však neznamená, ţe při teplotách 

pod teplotou vzplanutí neexistují nebezpečí poţáru. Zdrojem zapálení můţe být látka velmi 

rychle zahřátá na svou teplotu vzplanutí [15]. 

 

Stanovuje se podle normovaných postupů, které se liší provedením i pouţitým zařízením (bod 

vzplanutí v otevřeném nebo uzavřeném kelímku) opakovaným zkoušením při postupně 

zvyšující se teplotě. Bod vzplanutí je základním parametrem popisujícím náchylnost 

hořlavých kapalin k hoření, je zároveň kritériem pro třídění látek podle třídy hořlavosti. Pro 

zajištění bezpečnosti je potřebné mít informace o hořlavosti látky nebo přípravku. Při výběru 

metody pro stanovení bodu vzplanutí se přihlédne k moţnosti chemické reakce mezi látkou a 

zkušebním kelímkem [2]. 

 

Při pouţívání těchto hodnot je třeba vzít v úvahu, ţe hodnoty teplot vzplanutí stanovené v 

otevřeném kelímku bývají o 5 - 20 o C výše neţ teploty vzplanutí stanovené metodou 

uzavřeného kelímku. Z tohoto důvodu je nutné hodnoty stanovené metodou otevřeného 

kelímku povaţovat pouze za orientační [15]. 
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5.1.1 Bod vzplanutí podle Clevelanda 

 

Metoda otevřeného kelímku dle normy ČSN EN ISO 2592. Jedná se o metodu stanovení bodu 

vzplanutí hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nad 79 °C.  

 

 

Obrázek 5 : Otevřený kelímek 

 

 Průběh zkoušky: 

Barometrem se změří atmosférický tlak okolí, nezbytný pro následný přepočet naměřené 

teploty na standardní tlak.   

Zkušební kelímek se naplní zkoušenou hořlavou kapalinou aţ po úroveň označenou plnící 

značkou a umístí se na topné těleso vyhřívané elektrickým proudem. Vloţí se teploměr tak, 

aby byl mezi středem kelímku a jeho stěnou.  

Zapálí se zkušební plamen a seřídí cca na 4 mm. Nastaví se ohřev kelímku tak, aby se teplota 

zkušebního vzorku zvyšovala rychlostí cca 14 aţ 17 °C/min do cca 56 °C pod očekávaným 

bodem vzplanutí. Poté se sníţí intenzita ohřevu, aby rychlost nárůstu teploty byla 5 °C/min aţ 

6 °C/min. Tato rychlost nárůstu teploty se udrţuje aţ do vzplanutí vzorku. Při teplotě niţší cca 

o 23 °C pod očekávaným bodem vzplanutí se začne s aplikací zkušebního plamene, vţdy při 

nárůstu o 2 °C. 
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Zkušebním plamenem se pohybuje v jednom směru přes střed kelímku rovnoměrně 

nepřerušovaným pohybem. Při opakované aplikaci postupu se pohybuje zkušebním plamenem 

v opačném směru.  

Za bod vzplanutí se povaţuje teplota vzorku odečtená na teploměru v době, kdy aplikace 

zkušebního plamene způsobí, ţe se páry vzorku zapálí a plamen se rozšíří po povrchu 

kapaliny. Vzplanutí se nesmí zaměnit s namodralým světelným jevem (haló - zvětšení 

velikosti zapalovacího plamene) obklopujícím zkušební plamen při aplikacích předcházejících 

skutečnému vzplanutí.  

Správnost provedeného měření ověříme opakovaným stanovením bodu vzplanutí a naměřené 

hodnoty se nesmí lišit o více neţ 2 °C. Pro výpočet se pouţije průměr obou hodnot. Před 

opakováním stanovení musí být kelímek vychlazen na teplotu nejméně o 56 °C niţší neţ je 

očekávaný bod vzplanutí. 

Výsledek není platný, pokud teplota, při které je vzplanutí pozorováno, není minimálně o 18 

°C vyšší neţ první aplikace zkušebního plamene [17]. 

 

 Bod vzplanutí vztažený na standardní podmínky se vypočítá pomocí rovnice: 

 

 

)3,101(25,0 pTT oc   

 

 

cT - bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa 

oT - bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí ve °C 

 p - atmosférický tlak okolí v kPa 

 

Rovnice přesně platí pouze pro atmosférický tlak v rozsahu od 98 kPa do 104,7 kPa. 

Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak se zaznamená zaokrouhlený na celé 

číslo ve °C [17]. 
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5.1.2 Bod vzplanutí podle Penskyho – Martense 

Metoda uzavřeného kelímku dle normy ČSN EN ISO 2719. Jedná se o metodu stanovení 

bodu vzplanutí hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nad 40 °C.  

 

 

Obrázek 6 : Uzavřený kelímek 

 

 Průběh zkoušky: 

Barometrem se změří a zaznamená atmosférický tlak okolí. 

Zkušební kelímek se naplní zkoušenou hořlavou kapalinou aţ po úroveň označenou plnící 

ryskou. Kelímek se vloţí do vyhřívací komory a nasadí se na něj víko se zapalovacím 

hořákem. Zabezpečí se proti neţádoucímu pohybu tak, aby zajišťovací a uzavírací zařízení 

vhodným způsobem zapadlo do výřezů. Do otvoru na víku zkušebního kelímku se vloţí 

teploměr. 

Zapálí se zkušební plamen a seřídí se na průměr 3 aţ 4 mm. Zapne se elektrický ohřívač a 

pomocí regulátoru se zahřívá tak, aby se teplota zkušebního vzorku konstantně zvyšovala 

rychlostí 5 °C/min aţ 6 °C/min. Tato rychlost nárůstu teploty se udrţuje po celou dobu 

průběhu zkoušky. Zkušební vzorek se míchá zařízením procházejícím skrz víko zkušebního 

kelímku. Teplota se odečítá do 110 °C po 1 °C, nad 110 °C se odečítá po 2 °C. Při odečtu 

teploty se aplikuje zapalovací plamen hořáku pootočením kotoučku k ovládání clony. První 

aplikace zapalovacího zařízení se provede, kdyţ je teplota zkušebního vzorku 23 °C ± 5 °C 

pod očekávaným bodem vzplanutí. 

Za bod vzplanutí se povaţuje teplota zkušebního vzorku odečtená na teploměru v době, kdy 

aplikace zapalovacího plamene způsobí zřetelné vzplanutí uvnitř zkušebního kelímku.  
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Vzplanutí bývá občas doprovázeno slyšitelným zvukem. Bod vzplanutí se nesmí zaměnit 

s namodralým světelným jevem (haló - zvětšení velikosti zapalovacího plamene) 

obklopujícím zkušební plamen při aplikacích předcházejících skutečnému vzplanutí. 

Správnost naměřené hodnoty se musí ověřit opakovaným stanovením bodu vzplanutí a 

naměřené hodnoty se nesmí lišit o více jak 2 °C. Pokud je rozdíl větší, provádí se další 

měření. Pro výpočet se pouţije průměr obou hodnot [17]. 

 

 Bod vzplanutí vztažený na standardní podmínky se vypočítá pomocí rovnice: 

 

 

)3,101(25,0 pTT oc   

 

 

cT - bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa 

oT - bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí ve °C 

 p - atmosférický tlak okolí v kPa 

 

Rovnice přesně platí pouze pro atmosférický tlak v rozsahu od 98 kPa do 104,7 kPa. 

Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak se zaznamená zaokrouhlený na 

nejbliţší 0,5 °C [17]. 
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5.1.3 Bod vzplanutí Rychlou rovnovážnou metodou 

 

Metoda se provádí dle normy ČSN EN ISO 3679. Jedná se o metodu stanovení bodu 

vzplanutí nátěrových hmot, rozpouštědel, ropy a podobných výrobků, které mají bod 

vzplanutí do 110 °C. 

 

 Průběh zkoušky: 

Před začátkem měření se důkladně vyčistí jímka, víčko a clonka přístroje. 

Zapne se topné zařízení a pomocí regulátoru se nastaví teplota cca o 3 °C niţší, neţ je 

předpokládaný bod vzplanutí. Vyčká se ustálení teploty, signální světlo topného zařízení 

pravidelně bliká a teplota se udrţuje na stálé hodnotě minimálně 60 sekund.  

Čistou injekční stříkačkou se plnícím otvorem vpraví zkušební dávka (2 ml) do jímky 

přístroje a spustí se zařízení na měření času (po zvoleném intervalu, který je 1 aţ 2 minuty se 

ozve akustický signál). 

Zapálí se zkušební hořák, velikost plamene se seřídí přibliţně na 3 aţ 4 mm. 

Po uplynutí zvoleného časového intervalu, při kterém zkušební dávka dosáhla zkušební 

teploty, se provede zkouška zapálení otevřením clony a sklopením hořáku. Kontrolním 

otvorem se sleduje,  zda došlo ke vzplanutí zkoušené látky. Výsledek se zaznamená. 

Pokud ke vzplanutí nedošlo, zkouška se opakuje v intervalu a 1 °C vyšším, neţ předchozí 

pokus aţ do vzplanutí zkušebního vzorku. Při kaţdém pokusu je potřeba jímku vyčistit a 

vpravit do ní novou zkušební dávku. U vzorků, kde neznáme přibliţný bod vzplanutí, volíme 

interval změny teploty vyšší neţ 1 °C. 

Po vzplanutí zkoumané látky opakujeme pracovní postup s teplotou o 1 °C vyšší, neţ byla 

poslední zaznamenaná teplota, kdy ke vzplanutí ještě nedošlo. Jakmile znovu dojde ke 

vzplanutí, zaznamená se neměřená teplota za normálního atmosférického tlaku.  

Posledním krokem je přepočet teploty z normálního atmosférického tlaku na standardní 

atmosférický tlak [17].  
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 Bod vzplanutí vztažený na standardní podmínky se vypočítá pomocí rovnice: 

 

 

)3,101(25,0 pTT oc   

 

 

cT - bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa 

oT - bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí ve °C 

 p - atmosférický tlak okolí v kPa 

 

Rovnice přesně platí pouze pro atmosférický tlak v rozsahu od 98 kPa do 104,7 kPa. 

Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak se zaznamená zaokrouhlený na 

nejbliţší 0,5 °C [17]. 

 

5.2 Teplota vznícení 

 

Teplota vznícení je kritériem pro zatřídění hořlavých kapalin a plynů do teplotních tříd dle 

ČSN 33 0371[3]. 

 

Jedná se o nejniţší teplotu horkého povrchu, při které se optimální směs par nebo plynů dané 

látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním postupu vznítí.  

 

Hodnota teploty vznícení má široký význam pro spoustu výrobních a průmyslových odvětví. 

Představuje teplotu, která je nebezpečná z hlediska vznícení směsi hořlavých plynů a par i 

jinými iniciačními zdroji neţ jen otevřeným plamenem. Můţe se jednat například o horké 

povrchy technologických zařízení. 

Hodnoty teplot vznícení uváděné v literatuře se značně liší. Často je to způsobeno pouţíváním 

rozdílných metod pro zjišťování teploty vznícení. Z bezpečnostních důvodů by proto mělo být 

vţdy počítáno s nejmenší zjištěnou teplotou vznícení [3]. 
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6 Laboratorní posouzení teploty vzplanutí různých koncentrací 

směsí 
 

Tato kapitola stručně popisuje zkoušené látky a uvádí výsledky měření teploty vzplanutí 

směsí v závislosti na koncentraci těchto směsí. Teplotu vzplanutí směsí jsme stanovovali 

metodou uzavřeného kelímku dle normy ČSN EN ISO 2719 (viz kapitola 6.1.2) 

 

6.1 Charakteristika etylenglykolu C2H4(OH)2    

Jedná se o dvojmocný alkohol, v čisté formě jde o jedovatou viskózní kapalinu nasládlé chuti, 

bez barvy a zápachu. Tato kapalina našla široké uplatnění ve velkém mnoţství odvětvích, od 

uchovávání biologických preparátů ve školách aţ po chlazení raketových systémů. Hlavní 

pouţití ethylenglykolu je v chladicích kapalinách, například v automobilech a osobních 

počítačích. V automobilovém průmyslu je známý jako Fridex [1].  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Molární hmotnost                                                         62,068 g/mol 

 Teplota tání                                                                   -12 °C 

 Teplota varu                                                                 198 °C 

 Bod vzplanutí                                                               111 °C 

 Bod vznícení                                                                 400 °C 

 Horní mez výbušnosti                                                  15,3 % obj. 

 Dolní mez výbušnosti                                                  3,2 % obj. 

 Hustota                                                                         1,11 g/cm3     

 Rozpustnost ve vodě                                                     neomezeně mísitelný  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
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6.1.1 Výsledky stanovení 

Teplotu vzplanutí směsí jsme stanovovali metodou uzavřeného kelímku dle normy ČSN EN 

ISO 2719 (viz kapitola 3.1.2) 

Tabulka 6 : Teploty vzplanutí směsi etylenglykolu s vodou 

Teplota ve 

°C  

Vzorek 1 Vzorek 2 

 80 % 90 % 95 % 80 % 90 % 95 % 

107 - - - - - - 

108 - - - - - - 

109 - - - - - - 

110  - - - - - - 

112 - - - - - - 

114 - - - - - - 

116 - - - - - - 

118 - - - - - - 

120 - - - - - - 

122 - - - - - - 

124 - - H - - H 

126 - -  - - - 

144 V -  V -  

160  V   V  

 

H – teplota vzplanutí směsi 

V – bod varu směsi 

 

Z tabulky 1 vyplývá, ţe se nám podařilo určit teplotu vzplanutí jen u 95 % roztoku 

etylenglykolu s vodou. Po přepočtu na standardní podmínky je teplota vzplanutí 125 °C – 

rovnice viz kapitola 6.1.2. V případě ostatních měřených koncentrací začal roztok před 

dosaţením bodu vzplanutí vařit. Jmenovitě u 80 %  roztoku nastal var směsi při teplotě  145 

°C a u 90 % roztoku na 160 °C. 
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6.2 Charakteristika Hydrocoru CV 50 DF 

 

Jde o vodný roztok glykolů a kombinace speciálních přísad Tato kapalina je mrazu a 

korozivzdorná a pouţívá se pro dlouhodobou ochranu hydraulických systémů plněných 

kapalinami typu HFA a HFC, např. ochrana mechanizovaných razících štítů v 

kamenouhelných dolech [8]. 

 

Technická data:                          

 Viskozita při 40 ° C                                                     46 mm
2
/s  

 Viskozita při 20 ° C                                                     110 mm
2
/s    

 Viskozita při 0 ° C                                                       280 mm
2
/s   

 Viskozita při (-) 20 ° C                                                1000 mm
2
/s   

 Obsah vody                                                                  48 %  

 Hustota při 15 ° C                                                        1,06 g/ml  

 Bod vznícení                                                                 > 100 °C        

 pH                                                                                 9,5 



28 

 

6.2.1 Výsledky stanovení 

Tabulka 7 : Teploty vzplanutí směsi hydrocoru s vodou 

Teplota ve °C  Vzorek 1 Vzorek 2 

 95 % 95 % 

81 - - 

82 - - 

83 - - 

84 - - 

85 - - 

86 - - 

87 - - 

88 - - 

89 - - 

90 - - 

91 - - 

92 - - 

93 - - 

94 - - 

95 - - 

96 - - 

97 - - 

98 - - 

99 V V 

V – bod varu směsi 

 

Tabulka 7 zobrazuje teplotu, při které došlo k varu kapaliny. Kvůli 48 % vody ve výrobku 

HYDROCOR CV 50 DF nelze v našich podmínkách určit teplotu vzplanutí. Jakmile kapalina 

dosáhne teploty 99 °C, začne vařit a uţ dále nezvyšuje teplotu. Pro určení bodu vzplanutí 

bychom museli kapalinu odvodnit, tím by se však změnili její vlastnosti. 
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6.3 Charakteristika etanolu C2H5OH 

Lidově technický líh, je to bezbarvá kapalina typické alkoholové vůně. Je snadno zápalný a 

klasifikuje se proto jako hořlavina 1. třídy. Technický líh se synteticky vyrábí katalytickou 

hydratací etylenu. Pouţívá pro zlepšení výkonu spalovacích motorů jako přídavek do 

pohonných hmot a uplatňuje se i při výrobě čisticích prostředků [1]. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Molární hmotnost                                                         46,07 g/mol 

 Teplota tání                                                                   - 114,4 °C 

 Teplota varu                                                                 78,3 °C 

 Bod vzplanutí                                                               13 °C 

 Bod vznícení                                                                 366 °C 

 Horní mez výbušnosti                                                  27,7 % obj. 

 Dolní mez výbušnosti                                                  3,1 % obj. 

 Hustota                                                                         0,789 g/cm3     

 Rozpustnost ve vodě                                                     neomezeně mísitelný  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katalytick%C3%A1_hydratace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katalytick%C3%A1_hydratace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katalytick%C3%A1_hydratace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
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6.3.1 Výsledky stanovení 

Tabulka 8 : Teploty vzplanutí směsi etanolu s vodou 

Teplota ve 

°C  

Vzorek 1 Vzorek 2 

 5 % 7,5 % 10 % 5 % 7,5 % 10 % 

29 - - - - - - 

30 - - - - - - 

31 - - - - - - 

32 - - - - - - 

33 - - - - - - 

34 - - - - - - 

35 - - - - - - 

36 - - - - - - 

37 - - - - - - 

38 - - - - - - 

39 - - - - - - 

40 - - - - - - 

41 - - - - - - 

42 - - - - - - 

43 - - - - - - 

44 - - - - - - 

45 - - - - - H 

46 - - H - -  

47 - -  - -  

48 - -  - -  

49 - -  - -  

50 - -  - -  

51 - -  - -  

52 - H  - H  

53 -   -   

54 -   -   

55 -   -   
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56 -   -   

57 -   H   

58 -      

59 H      

H – teplota vzplanutí směsi 

 

Teplota vzplanutí čistého alkoholu je podle literárních údajů 11 °C. Protoţe  pouţitá aparatura 

není vybavena pro stanovení bodu vzplanutí při teplotě niţší, neţ je teplota okolí, museli jsem 

volit směsi s nízkým obsahem alkoholu.  

 

Díky vysoké hořlavosti etanolu, bod vzplanutí je stanoven na 11 °C,  jsme musel volit nízké 

koncentrace roztoku. Teplota vzplanutí se měřila u třech roztoků, viz tabulka 3. Závislost 

teploty vzplanutí na koncentraci hořlavé kapaliny ve směsi s vodou znázorňuje graf 1. Při 

vmíchání etanolu do destilované vody jsem pozoroval nárůst teploty roztoku v důsledku 

zřeďovacího tepla. Vzniklý roztok měl mléčnou barvu s typickým alkoholovým zápachem.  

 

Obrázek 7: Graf závislosti teploty vzplanutí 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské bylo experimentálně stanovoval závislost teploty vzplanutí na 

koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s vodou. Pro zjištění bodu vzplanutí jsem pouţil 

metodu uzavřeného kelímku dle normy ČSN EN ISO 2719.  

První zkoušenou kapalinou byl Hydrocor CV 50 DF, jde o hydraulickou kapalinu na bázi 

vodného roztoku, glykolů a kombinace speciálních přísad, které výrobce neuvádí. 

Z dostupných zdrojů se mi nepodařilo zjistit orientační teplotu bodu vzplanutí kapaliny, proto 

jsem se ji pokusil zjistit experimentálně. V průběhu zkoušky vyšlo najevo, ţe jakmile 

kapalina dosáhne teploty 99 °C, začne vařit a uţ dále nezvyšuje teplotu. Tento stav je 

způsoben 48 % obsah vody v kapalině. Kapalina je tedy nehořlavá jiţ bez přídavkudalší vody, 

která by inertizovala její páry.  V reaálných podmínkách by mohlo u takových typů kapaliny 

dojít k jejich vznícení aţ tehdy, jestliţe by se veškerá voda vyvařila- t ale ne ní příliš reaálné. 

Druhou zkoušenou kapalinou byl etylenglykol, který je často pouţívanou kapalinou v řadě 

aplikací. Například kvůli nízkému bodu tuhnutí se pouţívá v nemrznoucích kapalinách pro 

automobily, známý jako Fridex. Orientační teplotu vzplanutí jsem zjistil z bezpečnostního 

listu a měla hodnotu 111 °C. Pro měření jsem si připravil tři koncentrace směsí,  80 % 

roztoku, 90 % roztoku a 95 % roztoku. Z tabulky 6, kapitola 7.1.1 vyplývá, ţe se mi podařilo 

určit teplotu vzplanutí jen u 95 % roztoku etylenglykolu s vodou. Po přepočtu na standardní 

podmínky jsem teplotu vzplanutí stanovil  na 125 °C. 

Jako třetí a poslední zkoušenou kapalinu jsem stanovoval etanol, neboli technický líh. Tuto 

kapalinu jsme zvolili proto, ţe je snadno zápalná, klasifikuje se jako hořlavina 1. třídy. 

Orientační teplotu vzplanutí zjištěná z bezpečnostního listu, měla hodnotu 13 °C. Kvůli této 

nízké hodnotě jsem musel zvolit větší poměr vody v roztoku. Jmenovitě jsem připravil 

roztoky o koncentraci 5 %, 7,5 % a 10 % etanolu. U všech třech koncentrací jsem určil bod 

vzplanutí směsi, viz tabulka 8, kapitola 7.3.1.  

Závislost teploty vzplanutí na koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s vodou se mi 

podařilo určit jen u roztoků etanolu a popisuje jí graf 1 v kapitole 2.3.  

Hydraulické kapaliny dostupné v našich podmínkách byly nehořlavé a proto nám 

nevyhovovaly. Z toho důvodu jsme vybrali jinou hořlavou kapalinu, na které mohl být ověřen 

vliv přídavku vody na teplotu vzplanutí. 

Chování směsí kapalin je sloţitá problematika. Jak bylo zjištěno, nelze jednoznačně stanovit 

jednu hodnotu koncentrace vody, po jejímţ přídavku by došlo k tomu, ţe směs kapalin  

nebude nadále hořlavá. Jak je vidět na porovnání etylenglykolu a technického lihu, stačí u 
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některé kapaliny malý přídavek vody, aby  nebyla dále schopna hořet. U kapaliny s niţším 

bodem vzplanutí je ale třeba dodat velké mnoţství vody, aby tuto směs bylo moţno označit za 

nehořlavou. Experimentální stanovení bodu vzplanutí je tedy v případě směsí kapalin s vodou  

nezastupitelné, jestliţe má slouţit pro tvorbu bezpečnostních opatření protipoţární ochrany. 
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