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Anotace  

Lahutová, D. Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty. 

VŠB – TUO, 2010 

Cílem bakalářská práce je zjistit, jaký vliv bude mít přídavek MEŘO na teplotu 

vzplanutí a vznícení motorové nafty. První část je věnována základním pojmům, legislativě a 

význam slova bionafta. Dále část práce charakterizuje fyzikálně chemické vlastnosti a 

požárně bezpečnostní parametry pro MEŘO a motorovou naftu, jejich toxicitu a porovnání 

emisí mezi bionaftou a motorovou naftou. V poslední části se práce zabývá laboratorním 

zkouškám pro teplotu vzplanutí a vznícení, které byly provedeny pro samotnou motorovou 

naftu, MEŘO a jejich směs, a bezpečnostními pokyny, které stanovují normy ČSN EN ISO 

2719 a ČSN EN 14 522 (původně pro tuto zkoušku platila norma ČSN 33 0371).  

Klíčová slova: teplota vzplanutí, teplota vznícení, MEŘO, motorová nafta, 

bezpečnost používání 

Annotation 

Lahutová, D. FAME addition influence on flash point and auto-ignition temperature of 

diesel fuel. VŠB – TUO, 2010 

The aim of thesis is to determine, influence of the addition of FAME to the flash point 

and auto - ignition temperature of diesel fuel. The first part deals with basic concepts, 

legislation, and meaning of the word biodiesel. In next part are described the physicochemical 

properties and fire safety parameters for FAME and diesel fuel, their toxicity and comparison 

of emissions between biodiesel and diesel fuel. The last part of the work deals with laboratory 

tests for flash point and auto-ignition, which have been performed for itself diesel fuel, FAME 

and their mixture, and safety guidelines, which set the standards ČSN EN ISO 2719 and ČSN 

EN 14 522 (originally applied for this test standard CSN 33 0371).  

Key words: flash point, auto-ignition temperature, FAME, diesel fuel, use safety  
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1. Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení 

motorové nafty. 

Ve své práci se opírám o data a podněty čerpané z odborné literatury (BARTLOVÁ I., 

Nebezpečné látky I., Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků, BABRAUSKAS - 

Ignition Handbook: Principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, 

risk management and forensic science), použití bezpečnostních listů o samotné látce, a taktéž 

o vlastní tvorbu a svým přičiněním získané informace, poznatky, hodnoty a parametry. 

Zamýšlím se zpočátku nad významem a pojmem Bionafta, jejím využití v praxi 

s dalším možným přínosem, počínaje samotným získáním až k její technologické úpravě 

(podmínky a možnosti této úpravy). Zmiňuji se i o historii tohoto produktu získaného 

výhradně z přírodních zdrojů, konkrétně Bionafty I. a II. generace. V neposlední řadě jsou, 

jakožto u každého výrobku, jeho pozitiva a také i negativa.  

Do práce jsem také zahrnula charakteristiku a význam Řepky olejné, jakožto jedinečné 

a nenahraditelné “komodity” nutné a potřebné pro výrobu MEŘO. Identická kriteria a rozbory 

jsou zpracovány i pro “standardní” motorovou naftu, včetně možností a druhů přepravy a v 

neposlední řadě, také porovnání emisních limitů MEŘO a motorové nafty. 

Informace, které jsem získala, pramení z mnou prováděných laboratorních zkoušek a 

měření pro 100% motorovou naftu a rovněž MEŘO. Zaměřila jsem se také i na jejich 

vzájemnou kombinaci a stanovovala jsem bod vzplanutí a vznícení podle norem ČSN EN ISO 

2791, ČSN EN 14522 (původně ČSN 33 0371) a na předepsaných zařízeních.  

Cílem mé práce je kvantifikace změn teploty vznícení a vzplanutí u motorové nafty a 

její směsi s MEŘO a vliv těchto změn na bezpečné podmínky při manipulaci, zejména ve 

fakultní laboratoři. 

Součásti této práce jsou samozřejmě mé osobní poznatky a zkušenosti pramenící 

z laboratorních zkoušek, testů a analýz, včetně možného návrhu na zlepšení stávající situace a 

jejího možného budoucího vylepšení, které by mělo mít za následek vyšší bezpečnost 

prováděných prací. 
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2. Rešerše 

BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. 2. vydání Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005 – 211 s. ISBN 80-86634-59-3 

V knize Nebezpečné látky I. [1], je zahrnuto, jaký mohou mít negativní dopad na 

zdraví člověka, životní prostředí a ekonomiku, nebezpečné látky a chemické přípravky. 

Autorka v obsahu uvádí fyzikálně chemické vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry. 

Dále popisuje nová zákonná opatření, v souladu s požadavky EU, při nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (vedení evidence, označování, 

balení, hodnocení nebezpečnosti a způsob klasifikace nebezpečných látek), také znalost 

bezpečné přepravy (ADR, RID), označování dopravních prostředků a přepravní doklady. Platí 

to i pro chemické odpady. V poslední kapitole se uvádí možnosti získání potřebných 

informací o nebezpečných látkách a vytváří předpoklady pro snížení nebezpečí vzniku havárií 

a jejich dopad na okolí. 

BARTLOVÁ, I. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků 1. vydání Ostrava: 

Sdružení požárního bezpečnostního inženýrství, 2008 – 49 s. ISBN: 978-80-7385-050-0  

Publikace Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků [2], dochází k inovaci legislativy, 

přijetí nového nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registrace, hodnocení, 

povolávání a omezování chemických látek, nařízení REACH, které vstoupilo v platnost dne 1. 

června 2007 a s ním i nový zákon č. 371/2008 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Autorka zde také popisuje přípravu nového nařízení GHS (globálně 

harmonizovaný systém klasifikace a označování nebezpečných lýtek), které bude vstupovat 

postupně v platnost. 

BARLOVÁ I., DAMEC J. Prevence technologických zařízení 1. Vydání Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002 – 243 s. ISBN: 80-86634-10-8 

V publikaci Prevence technologických zařízení [3], je vysvětlena podstata mimořádných 

událostí (havárií), význam prevence závažných havárií a analýzy rizik technologických 

postupů. Dále jsou zde objasněny pojmy a veličiny používané pro vyjádření nebezpečných 

vlastností jednotlivých látek a jak je ovlivňují pracovní podmínky, preventivní opatření a 

jejich důsledné dodržování a příklady vybraných technologií. 
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ČSN EN ISO 2719. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – 

Martense. Praha: Český normalizační institut, září 2004. 29 s. 

V normě ČSN EN ISO 2719 [11] je uveden postup podle Penskyho – Martense, to znamená 

stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nad 40
o
C. Do zkušebního 

kelímku se nalije vzorek a zahřívá se tak, aby se jeho teplota za stálého míchání konstantně 

zvyšovala. Nejnižší teplota, při které zapalovací zařízení způsobí vzplanutí par zkoušeného 

vzorku, přičemž se rozšíří plamen nad povrchem kapaliny, se poté zaznamená jako bod 

vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí.  

ČSN EN 14522. Stanovení teploty vznícení plynů a par. Praha: Český normalizační 

institut, 2006. 24s.  

Původně pro tuto zkoušku platila norma ČSN 33 0371[ČSN 33 0371. Nevýbušné elektrické 

zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek. Praha: Český normalizační 

institut, 1986. 29s.], kterou se provádí klasifikace výbušných směsí. Uvedená norma ČSN 

EN 14522 obsahuje pouze popis stanovení teploty vznícení. 

Podstatou zkoušky [12] je zavedení zkušebního vzorku do vnitřního prostoru baňky zahřáté 

na požadovanou teplotu. Vzorek se pozoruje a měří se doba, dokud se neobjeví plamen nebo 

výbuch. V této zkoušce se mění množství látky a teplota nádoby, ve které je směs vzduchu 

s interním plynem, aby se našla nejnižší teplota, která povede ke vznícení. 

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

engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issaquah, 

WA98027, USA: Fire Science Publishers, A division of Fire Science and Technology Inc., 

2003. 1116 s. Library of Congress Control Publishers Number 2003090333. ISBN: 0 – 

9728111 – 3 – 3 

Tato kniha se zabývá zákonitostmi vzněcování a hoření materiálů. V kapitole 6 [14] jsou  

popsány vlastnosti hořlavých kapalin, včetně samovznícení kapalin, bod vzplanutí a bod 

hoření, koncentrace palivových par nad povrchem kapaliny, vyskytující se jev zvaný „HALÓ“ 

a vzplanutí směsi (ideální nebo neideální) a v neposlední řadě vztah mezi bodem vzplanutí a 

MIE (nejnižší dosažitelná energie). 
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3. Legislativa  

Vydáním zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů nedošlo k zásadním koncepčním změnám v přístupu k chemickým 

látkám a přípravkům proti původnímu zákonu 157/1998 Sb. Tyto rozdíly by ovšem mohly 

způsobit, při jejich importu ze zemí EU a při exportu do těchto zemí, určité problémy. Podle 

principu právní úpravy je osoba, která žádá o registraci, povinna podle množství látky 

uváděné na trh poskytnout informace potřebné pro posouzení rizika látky. Rovněž byly 

podrobněji stanoveny zásady, co se týče balení a označování. Pro nakládání s vysoce 

toxickými látkami a přípravky se požaduje zabezpečení této činnosti odborně způsobilou 

fyzickou osobou. Toto bylo hlavním důvodem, aby se vydal tento zákon. [2] 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb., o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH). Dne 30. 12. 2006 

bylo toto nařízení zveřejněno a dne 1. 6. 2007 vstoupilo v platnost. Hlavním účelem je 

zachování konkurenceschopnosti, inovace chemického průmyslu, zajistit ochranu lidského 

zdraví a životního prostředí. Zkratka REACH je odvozena z anglických slov (Registration, 

Evaluation, Authorization and Chemicals Restriction) znamená registrace, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek. [2] 

Zákon č. 371/2008 Sb., změna zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích. V důsledku přijetí nařízení (ES) č. 1907/2006 Sb., o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, dochází k výrazným změnám v obsahu zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích, kde se ručí části týkající se registrace, 

bezpečnostního listu, hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí, 

oznamování a vedení evidence nebezpečných látek. Bez změny zůstávají ustanovení o 

klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků a o správě laboratorní praxi. 

[2] 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci) vymezuje základní pojmy. 

Stanovuje podmínky požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob. Vytváří podmínky 

pro hašení požárů a pro záchranné práce, dále se zmiňuje o provádění pravidelných kontrol 

s dodržováním předpisů o požární ochraně a o provádění požárně technických expertíz s 

posouzením požárního nebezpečí. [13] 
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4. Pojmy a jejich definice  

Tlak nasycených par je maximální množství par, vyjádřené parciálním tlakem 

příslušné látky a při daných podmínkách se může vytvořit nad povrchem látky. [1] [3] 

Teplota varu je teplota, při které látka dosahuje tlaku nasycených par, který je roven 

tlaku okolního prostředí. [1] [3] 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek 

vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem a 

přiblížení plamene vzplane a ihned uhasne. [11] 

Teplota hoření je nejnižší teplota, při které kapalina, která je zahřívaná za 

definovaných podmínek, vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení plamene 

vzplane a hoří bez přerušení minimálně 5 sekund. [1] [3] 

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par 

nebo plynů dané látky se vzduchem za předepsaných podmínek vznítí. [12] 

Doba zpoždění vznícení je čas mezi dokončením vstříknutí hořlavé kapaliny a 

vznícením. [12] 

Toxické působení hořlavých kapalin má ve většině případů nepříznivý vliv na zdraví 

člověka, a také záleží na druhu hořlavé kapaliny, ale i na cestu, kterou vstupují do organismu. 

[1] 

Hořlavá látka je to látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za 

předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové popřípadě fázové změně 

vytváří produkty schopné hořet. [14] 

Nebezpečné vlastnosti je to jedna nebo více vlastností, které vykazuji chemické látky 

nebo chemické přípravky. [1] 

MEŘO methylester řepkového oleje s anglickým názvem (FAME - fatty acid methyl 

ester). 

Motorová nafta hořlavá kapalina, která je tvořená směsí kapalných uhlovodíků 

minerálního původu. 

Bionafta motorová nafta minerálního původu, do které se přimíchává MEŘO (min. 30 

obj. %.) 
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Zdravý škodlivé nebezpečná vlastnost, při které po vdechnutí, požití nebo proniknutí 

kůží může způsobit akutní nebo chronické poškození zdravý nebo smrt. [1] 

Dráždivé nebezpečná vlastnost, která nemá vlastnosti žíraviny, ale při opakovatelném 

styku s kůží nebo sliznice může vyvolat zánět. [1] 

Klasifikace je hodnocení nebezpečných vlastností. [1] 

Karcinogenní vyvolává nebo zvýší četnost výskytu rakoviny. [1] 

Bezpečnostní list souhrn identifikačních údajů o výrobci, dovozci, také o nebezpečné 

látce nebo přípravku a údaje potřebné k ochraně zdraví člověka a životního prostředí. 

Požárně technická charakteristika vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou 

nebo stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností a nebo jev vystihující 

chování látky při procesu hoření. [13] 

Technicko bezpečnostní parametr je to požárně technická charakteristika, která 

kvantitativně nebo kvalitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za 

předvídatelných podmínek se činnost považuje z hlediska nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu s následným požárem za bezpečnou. [13] 
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5. Co je to Bionafta 

Je ekologické palivo pro vznětové motory (diesely). Slovo bionafta označuje 

nízkomolekulární estery vyšších mastných kyselin (Obrázek 1) s nízkomolekulárním 

alkoholem (etanol, metanol, etylenglykol) neboli zkratku FAME (fatty acid methyl ester). Je 

to bezodpadová technologie, při níž se vedlejší produkty dají dále využít. Hlavní surovinou 

pro výrobu bionafty jsou olejové plodiny (Obrázek 2) [7] 

 

Obrázek 1: Mastné kyseliny 

 

Obrázek 2: Rostlinné oleje běžné a exotické na 

výrobu bionafty [7] 

 

 

5.1 Výroba bionafty  

Způsob, kterým se vyrábí Bionafta je transesterifikace olejů nízkomolekulárním 

alkoholem za homogenní katalýzy. Nejvíce se jako alkohol používá metanol popřípadě etanol. 

Použití alkoholu (propanol, butanol) je také možné, ale problematické. Transesterifikace se 

provádí za homogenní bazické katalýzy ( KOH , NaOH ), může se také použít i 42SOH . 

Nevýhodou je získání katalyzátoru zpět z reakce – zmýdelnění oleje (Obrázek 3). Míchání je 

velmi důležitý parametr, protože metanol a olej jsou nemísitelné kapaliny a reakce probíhá na 

rozhraní jejich fáze, při teplotě 60
o
C, molární poměr 6:1, cca 1% katalyzátoru a čas při které 

reakce trvá je cca 60 – 90 minut. Poté následuje separace (vytřídění odpadů) bionafty od 

ostatních produktů (pomocí centrifugy) a sušení. [7] 
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Obrázek 3: Výroba MEŘO s boční reakci [7] 

 

5.1.1 Technologické schéma bionafty 

Zjednodušené technologické schéma výroby MEŘO i s jeho využitím a vedlejšími 

produkty (Obrázek 4). Glycerol, je hydrologická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu 

sladké chuti je důležitou biogenní organickou sloučeninou, neboť je ve formě svých esterů 

součástí tuků. 

 

Obrázek 4: Technologické schéma 
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5.2 Bionafta I. generace 

Na počátku 90. let vzniklo za podpory vlády ČR několik provozů, kde se začala 

vyrábět bionafta I. generace, byl to 100% methylester řepkového oleje (MEŘO) tzv. náhrada 

za motorovou naftu. Snahou výrobců bylo, aby se čisté MEŘO mohlo používat ve vznětových 

motorech. Byla to dobrá myšlenka využít rostlinného oleje, který snadno získáme z řepky 

nebo bobů vypěstovaných našimi zemědělci, ale proti hovořily špatné zkušenosti z provozu. 

Tento rostlinný olej nedosahoval výkonnostních parametrů motorové nafty. MEŘO 

vykazovalo vysokou kouřivost, špatnou filtrovatelnost (při nízkých teplotách – bod tuhnutí při 

- 8 
o
C) a v neposlední řadě snížení výkonu motoru, vysoké poškození pryžových částí motorů, 

což znemožňovalo jeho použití ve většině běžných dieselových motorů. [6] 

V období prvních pokusů, kdy se bionafta dostala do běžného prodeje, vysloužila si 

velkou nedůvěru. Srážela se při styku s vodou a její běžné smíchávání s klasickou motorovou 

naftou vedlo k znehodnocení celého paliva. Dopravci a většinou ani prodejci nebyli 

dostatečně informováni o záludnostech bionafty a dále ji tankovali do vozidel, což mělo u 

starších a neudržovatelích motorů za následek téměř katastrofu. Jak rychle se bionafta začala 

používat, tak rychle od ní každý dával ruce pryč a už o ní nikdy nikdo nechtěl slyšet. [6] 

5.3 Bionafta II. generace 

Aby tento projekt neupadnul v zapomnění, vzniknul nový projekt od roku 1996 

s názvem bionafta II. generace, která je dále doplňována a upravována látkami ropného 

charakteru, které musí být hluboko odsířené a dearomatizované (odstranění aromatické vůně), 

aby byly zachovány podmínky biologické odbouratelnosti. [6] 

Obsah methylesterů byl určen minimálně 30% a zbylých 70% tvoří látky ropného 

charakteru. Zachovává si základní vlastnosti motorové nafty a přitom působí velmi 

ekologicky na životní prostředí (motor a palivovou soustavu a hlavně na kapsu motoristů). Je 

považována za velký pokrok v oblasti alternativních paliv a má nesrovnatelně vyšší úroveň 

proti původní bionaftě. [6] 
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Dělení bionafty podle použivatelnosti v závislosti na klimatických podmínkách a její 

distribuce (Tabulka 1):  

Tabulka 1: Dělení bionafty podle třídy, klimatických podmínek a distribuce [6] 

Třída Maximální filtrovatelnost [
o
C] Distribuce 

B 0 15. 4. do 30. 9. 

D -10 1. 10. do 15. 11. a 1. 3. do 14. 4. 

F -20 16. 11. do 28. 2. 

 

5.4 Nevýhody 

Hlavní nevýhoda je energetická náročnost celého výrobního procesu (nejdražší 

surovina je olej). Při kontaktu s větším množstvím vody vznikají z bionafty mastné kyseliny, 

které „mohou“ způsobit korozi palivového systému. Má schopnost uvolňovat organické 

usazeniny v palivovém systému - zanáší palivový filtr. [7] 

5.5 Výhody 

Hlavní výhodou je zejména její obnovitelnost, vynikající biologická odbouratelnost 

má nízký obsah emisí a vysokou mazací schopnost, také je mastnější než motorová nafta 

(přídavek bionafty do motorové nafty snižuje opotřebení motoru). Je netoxické ekologické 

palivo, které neobsahuje síru, polyaromatické látky ani halogeny. Poskytuje nulový efekt 

oxidu uhličitého, protože všechen uhlíky, byl do ní vázán fotosynteticky při růstu rostlin. 

Můžeme jí vyrábět z vlastních zdrojů (pěstováním), stát je pak méně závislý na importu ropy. 

[7] 

5.6 Charakteristika řepky olejné 

Latinský název Brassica napus napus (obrázek 5), patří do čeledi brukvovitých 

(Brassicaceae), kam náleží dalších 170 rodů a asi 2000 druhů. Řepka se pěstuje ve formách 

jarní a ozimá. Kvetení porostu trvá 20 – 25 dnů. Obvykle žlutý květ, který je stavěn podle 

čísla čtyři, semena jsou zpravidla tmavě fialovohnědá až šedočerná s leskem, lodyha má 

výšku 120 – 220 cm. Obecně se pěstuje na polích, podél komunikací nebo je zavlékla podél 



 

17 

 

rumiště, železniční nádraží nebo do areálu továren, kde zpracovávají olejniny. Nedaří se jí na 

písčitých půdách. [6] 

 

obrázek 5: Řepka olejná (Brassica napus napus) 

5.6.1 Význam řepky 

Je potravinářskou surovinou, extrahované šroty, případně pokrutiny (lisované 

semeno), které jsou významnou součástí krmných směsí. Biomasa (rostlina využitelná pro 

energetické účely – čisté MEŘO) se používá jako zelené krmení nebo hnojení. Řepková 

bílkovina je využitelným zdrojem pro lidskou výživu, řepkový olej je významnou surovinou 

pro chemický průmysl (oleochemie) a jako zdroj obnovitelné energie místo fosilních paliv 

tzv. bionafta, případně ekomazadla. Zvyšuje úrodnost půdy, odpleveluje a snižuje potřebu 

průmyslových hnojiv, bráni erozi půdy, splavování dusíkatých látek a snižuje znečištění půdy 

a vodních zdrojů. [6] 

 

5.7 Fyzikální chemické vlastnosti a požárně bezpečnostní parametry  

Skupenství methylester řepkového oleje při teplotě 20
o
C je kapalné, je to světle žlutá 

až světle hnědá kapalina, má aromatickou vůni po obilí, i když se vyrábí z rostlinných olejů. 

Další informace jsou uvedeny v přílohové části (Tabulka 15). 
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5.8 Toxické vlastnosti 

5.8.1 Akutní toxicita 

Pro MEŘO byly v bezpečnostním listu uvedeny (Tabulka 2) tyto hodnoty. O 

chronické toxicitě nebyla žádná zmínka, jelikož MEŘO není nebezpečná látka jako motorová 

nafta (karcinogenní). 

Tabulka 2: Toxikologické účinky provedené na potkanech [4] 

Pojem Anglická zkratka Značka Hodnota [mg/m
3
] 

Smrtelná dávka v 50% případu 

„orálně“ 

Lethal dose 
50LD  >  2000 

Smrtelná dávka v 50% případu  

„kůže“ 

Lethal dose 
50LD  > 2000 

Smrtelná koncentrace v 50% případu 

Inhalace 

Lethal concentration 
50LC  Není známo 

 

5.9 Hasební zásah 

Nejvhodnější hasiva jsou suché chemikálie, 2CO , vodní tříšť (mlha). Nehasit vodou, 

neboť může rozstříkat hořící MEŘO, a tím tak rozšířit plamen. Speciální požární postup je 

ochlazovat vodou zásobník s methylesterem, které by bylo vystavené požáru. Speciálním 

ochranným prostředkem, je použití dýchacího přístroje a speciální protipožární oděv. [4] 

5.10 Zacházení a skladování 

MEŘO, se skladuje v uzavřených nádobách v teplotním rozmezí mezi 10 – 50
o
C 

v dobře odvětrávaných prostorech. Nesmí se skladovat v blízkosti silných oxidačních činidel, 

zdrojů vznícení, nadměrného tepla (sluneční záření), nesmí být ze zásobníku vytlačována 

pomocí tlaku, a také nepoškodit obal s methylesterem (např. vpichem, vlečením apod.). [4] 
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5.11 Náhodný únik a likvidace 

Při náhodném úniku se musí odstranit zdroj vznícení, rozlitá kapalina se musí zadržet 

na co nejmenším možném povrchu, aby methylester řepkového oleje neunikl do nejbližší 

možné kanalizace a nenarušil, tak vodní toky nebo povrchové vody. Rozlité MEŘO pokrýt 

vhodným absorpčním materiálem jako je písek, piliny. Poté by se měl nasáklý sorbent umístit 

do vhodných nádob a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Po methylesteru může být 

kluzký mastný film, který se odstraní bezpečným rozpouštědlem nebo detergentem. Osoba, 

která bude v případě náhodného úniku zasahovat, musí použít ochranný oděv, vhodné 

ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. [4] 

5.12 Přeprava 

Zvláštní podmínky pro přepravu nejsou požadovány, protože methylester řepkového 

oleje není pokládán za nebezpečný produkt z hlediska přepravy (ADR/RID). 

5.12.1 Informace na obalu 

Informace uvedené na obalu jsou stanovené dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a přípravcích. [4] 

 

Obrázek 6: Výstražný symbol s písemným označením 

[1] 

Methylester řepkového oleje je 

klasifikován jako dráždivá kapalina 

kategorie hořlavosti 4. třídy. 

R-věty:  

R36/38 Dráždí oči a kůži. 

S-věty:  

S23 Nevdechujte páry/aerosoly. 

24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 

S37/39 Použit vhodné ochranné rukavice, 

brýle nebo obličejový štít. 
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6. Motorová nafta 

Je směs kapalných uhlovodíků minerálního původu. Získává se destilací (oddělení 

kapalin) a rafinací (čištění suroviny) z ropy, která má teplotní rozmezí od 150 do 370
o
C. 

Může obsahovat aditiva (přídatné látky) na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty 

(přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností), detergenty, mazivostní přísady (snižují tření a 

následné opotřebení) a inhibitory koroze (chemická látka, která snižuje korozivní působení). 

Používá se jako palivo pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových 

turbín. Dodává se v železniční a silničních nádržových vozech případně produktovodem. Pří 

skladování, dopravě a manipulaci s motorovou naftou musí být dodržovaná příslušná zákonná 

ustanovení (zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (RID), zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

odpravě (ADR), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší). [5] [6] 

Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem (stanovuje se podle normy ČSN 

EN ISO 5165 a ASTM D 613), čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím 

je kvalitnější. U nejmodernějších motorů se požadované hodnoty pohybují mezi 50 až 60. [8] 

6.1 Fyzikální chemické vlastnosti a požárně bezpečnostní parametry 

Skupenství motorové nafty při 20
o
C je kapalné. Je to čirá nažloutlá až žlutá hořlavá 

kapalina se zelenavou opalescencí s typickým zápachem. [5] 

Další důležité informace o fyzikálně chemických vlastnostech motorové nafty jsou 

podrobně popsány v příloze (Tabulka 16).  

6.2 Nebezpečná pro lidské zdravý a životní prostředí 

Je nebezpečná pro lidské zdraví, také při častém opakovaném kontaktu je podezřelá 

z možných karcinogenních účinků. Je zdravý škodlivá, vzhledem k nízké viskozitě může při 

použití vyvolat poškození plic, odmašťuje a dráždí pokožku. Její páry mohou působit 

narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, dráždění očí a dýchacích cest. [5] 

Je nebezpečná pro životní prostředí. Působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit 

průniku motorové nafty do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. [5] 
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6.3 Toxické vlastnosti 

6.3.1 Akutní toxicita  

Jedovatý účinek se projevuje velmi rychle, řádově po několika hodinách i minutách. 

Organismus je touto toxicitou přímo vystaven. [10] 

Pro plynový olej se uvádí (Tabulka 3) následující hodnoty toxicity [5]: 

Tabulka 3: Hodnoty toxicity pro plynný olej [5] 

Pojem Anglická zkratka Značka Hodnota [mg/m
3
] 

Smrtelná dávka v 50% případu Lethal dose 
50LD  7500 

Smrtelná dávka Lethal dose LD  > 5 

Smrtelná koncentrace v 50% případu Lethal concentration 
50LC  Není známo 

 

6.3.2 Chronická toxicita 

Účinky se projevují po týdnech, měsících. Páry plynového oleje mohou působit 

narkoticky, způsobovat bolesti hlavy žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Při 

dlouhotrvajícím a intenzivním kožním kontaktu dochází k odmaštění, vysušení a silnému 

podráždění pokožky. Chronické působení par může vyvolat záněty nervů a svalové atrofie 

(Tabulka 4). Zkratka TCL je označována jako celková plicní kapacita. [5] 

Tabulka 4: Chronická toxicita - potkan, králík [5] 

Značka - množství Infikováno Změny 

TCL0 –inhalačně 
113 5,2*16** rokuhmg  400 biochemické změny 

TCL0 –inhalačně 
113 3*6** týdnyhmg  2 na plicích a krevního obrazu  

TCL0 –inhalačně 
11 12** dníkgml  80 na játrech, ledvinách, 

močovodu a měchýře 

TCL0 –oko 
124* hl  500 těžký 
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6.4 Hasební zásah 

Vhodné hasivo je vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO2, zvláštní ochranný oděv a 

izolační dýchací přístroj. Naopak nevhodné hasivo je voda vhodná pouze pro chlazení. Páry 

motorové nafty tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří čadivým plamenem. 

Může se uvolňovat oxid uhelnatý. [5] 

6.5 Zacházení a skladování  

Při nakládání s motorovou naftou se musí každý řídit výstražnými symboly 

nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními 

pokyny pro bezpečné zacházení. Sklad na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. 

Elektrická zařízení musí být provedena dle příslušných předpisů (chránit před statickou 

elektřinou) se zákazem - kouření v objektu. [5] 

Motorová nafta je určena zejména pro použití jako pohonná hmota pro vznětové 

spalovací motory a pro některé typy turbín. Nesmí se používat pro vozidla, která jsou 

v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako čisticí prostředek, pro svícení, 

topení nebo k zapalování ohně a nikdy nevylévat do kanalizace. [5] 

6.6 Náhodný únik a zneškodnění  

Zabránit znečištění oděvu, obuvi, kontaktu s kůží a očima. Pro únik se zamořeného 

prostoru použít vhodnou masku s filtrem. Vykázat z místnosti všechny osoby, které se 

nepodílejí na záchranné akci a poté začít s odstraněním všech možných zdrojů vznícení. 

Zabránit dalšímu úniku, ohraničit prostor aby se motorová nafty nedostala do půdy a vody. 

Podle situace se musí motorová nafta odčerpat nebo vsáknout do vhodného materiálu a 

likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady (zákon č. 185/2001Sb.). [5] 

6.7 Přeprava 

Přeprava se provádí v železničních a silničních nádržkových vozech nebo 

produktovodem, podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR v platném 

znění (Tabulka 5).  
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Tabulka 5: Pojmenování a označení pro přepravu motorové nafty [5] 

 

Číslo nebezpečnosti  

 

UN číslo 

 

30 

1202 

Klasifikační kód: F1 

Třída: 3 

Obalová skupina: III 

Bezpečnostní značky: 3 

 

6.7.1 Informace uvedené na obalu 

Informace uvedené na obalu jsou stanovené dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a přípravcích. 

 

Obrázek 7: Výstražná symbol s písemným 

označením [1] 

Motorová nafta je klasifikován jako zdraví škodlivá 

kapalina kategorie hořlavosti 3. třídy. 

R-věty:  

R36/38 Dráždí oči a kůži. 

R40 Podezření na karcinogenní účinky. 

R65 Při požití může vyvolat poškození plic. 

R66 Může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

S-věty:  

S (2) Uchovat mimo dosah dětí. 

S36/37 Používat vhodný ochranný oděv a rukavice. 

S61 Zabránit uvolnění do životního prostředí 

S62 Při požití nevyvolávat zvracení, ihned zavolat 

lékaře. 
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6.8 Expoziční limity  

V pracovním prostředí se mohou vyskytovat různé rizikové faktory například i 

chemické škodliviny. Obecnou povinností zaměstnavatelů podle zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (§ 102 – předcházení ohrožení života a zdraví při práci) je minimalizovat 

negativní působení těchto škodlivých faktorů (znát charakter, míru rizika a kontrolovat, zda 

nedochází k zhoršování stavu). [9] 

V prováděcím právním předpisu je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. V § 9 (Hygienické limity, způsoby zjišťování a 

hodnocení) odst. 2 a 4 je popsán přípustný expoziční limit a nejvyšší přípustnou koncentraci 

v pracovním ovzduší (Tabulka 6). [9] 

Tabulka 6: Expoziční limity pro motorovou naftu [5] 

Expoziční limit Značka Hodnota [mg/m
3
] 

Přípustný expoziční limit PEL 200 

Nejvyšší přípustná koncentrace - pracovní NPK - P 1000 

 

6.9 Porovnání emisních limitů MEŘO a motorové nafty  

Na katedře fyzikální chemie, která sídlí v Pardubicích a kde se také věnují bionaftě, 

jako alternativnímu palivu dieselových motorů, měli odkaz, kde se emise bionafty 

porovnávali s motorovou naftou (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Porovnání emisních limitů [6] 

Sledovaná hodnota Název Motorová nafta  MEŘO 

CO (g/hod) oxid uhličitý 62 56 

CHx (g/hod) uhlovodíky 43 31 

NOx (g/hod) oxid dusíku 233 241 

SO2 (%) oxid siřičitý  0,15 0,002 

Kouřivost (stupnice BOSCH) - 0,49 0,26 
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Je skutečně vidět, že MEŘO, které se vyrábí z olejnaté plodiny je pro životní prostředí 

velice efektivnější než motorová nafta, která je vyráběná z ropy a tím také škodí životnímu 

prostředí. 
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7. Předepsané bezpečnostní pokyny a návrh pro jejich zlepšení 

Každý, kdo navštíví laboratoř, by měl znát bezpečnostní pokyny a také je i dodržovat 

(způsobilé chování na pracovišti). Vždy vstupovat do laboratoře v doprovodu vedoucího 

pracovníka s vhodným oděvem a pomůckami na pracoviště (ochranný plášť, brýle, postup 

zkoušky, atd.). Před každou započatou pracovní činností se musí zkontrolovat stav na 

pracovišti, zda odpovídá bezpečnostním předpisům, se kterými byl laborant seznámen a také 

musí být před příchodem do laboratoře obeznámen se správnou manipulací přístroje, na 

kterém bude provádět měření (dodržovat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 

elektrických zařízeních podle ČSN 34 3100). Vedoucí pracovník v laboratoři obsluhuje a 

dohlíží na laboranta.  Každý laborant se musí zdržovat jen na vyhrazeném místě, respektovat 

bezpečnostní značky a tabulky. V laboratořích je zakázáno jíst a pít, požít alkohol nebo jiné 

návykové látky, zároveň je zakázáno kouřit. Vedoucí pracovník i laborant by měli znát 

pravidla první pomoci. Pokud by došlo, před nebo během zkoušky k nějakému poškození, 

ihned se musí zařízení vypnout a urychleně informovat vedoucího pracovníka. Laborant, který 

pracuje s chemikálií, musí zamezit jakémukoliv kontaktu s ústy (např. pipeta) a musí 

bezodkladně oznámit svému vedoucímu pracovníkovi drobné poranění nebo úraz, pokud mu 

to jeho zdravotní stav dovolí. Nesmíme podceňovat riziko povětrnostních vlivů, které by 

mohli samovolně otevřít nebo zavřít dveře od okna nebo ohrozit zdraví lidi na pracovišti při 

rozbití skleněné výplně. Po skončení své práce si laborant uklidí na svém pracovišti a odchází 

z laboratoře.  

Laboratorní zkoušky pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle normy 

ČSN EN 2719 a stanovení teploty vznícení plynů a par podle ČSN EN 14522 (původně pro 

tuto zkoušku platila norma ČSN 33 0371) jsem prováděla v laboratoři, která je soukromým 

majetkem Fakulty bezpečnostního inženýrství zkratka FBI a je součástí Vysoké školy báňské 

- technické univerzity Ostrava. Tato fakulta se zaměřuje hlavně na bezpečnost a požární 

ochranu. Má své interní předpisy i normy, kterýma se jako fakulta s technickým zaměřením 

řídí a také se nesmí zapomínat na proškolení vedoucích pracovníků i studentů (laborantů).  

Je proto nelehký úkol vymyslet návrh na bezpečnostní pokyny, když FBI sama o sobě 

má v názvu „bezpečnost“. Měla bych návrh, který by se postupem času mohl provést. Jelikož 

je to návrh finančně náročný, je tedy na fakultě, zda by se tomuto návrhu chtěla dále věnovat.  
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Tento návrh se týká bezpečnostních kamer, které by měly být součásti laboratoře, 

která je vybavena nejen drahými přístroji, jejichž hodnota jde do stovek tisíc, ale taky jsou 

tam uloženy nebezpečné látky a přípravky a nemluvě o plynových bombách s dusíkem, 

kyslíkem a zemním plynem, které by bylo dostačujícím důvodem pro zloděje a mohlo by dojít 

k trestnímu činu jako je neoprávněné přisvojení si cizí věci (krádež) nebo poškození na 

majetku. 

Chtěla bych se také zmínit, že při stanovení teploty vznícení podle normy ČSN 14522 

(původně pro tuto zkoušku platila norma ČSN 33 0371), že docházelo u směsi MEŘO 

s motorovou naftou k druhému vznícení asi po dobu 1 minuty po prvním vznícení. Je proto 

tuto informaci doplnit do bezpečnostních pokynů, z důvodu velikého nebezpečí jako je např. 

popálení v obličeji, rukou, protože se vždy po ukončení zkoušky musí pomocí hadičky se 

vzduchem pročistit zkušební nádoba (Erlenmeyerovy baňka). V tu chvíli by mohlo dojít 

k vážnému poranění.   
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8. Měření 

8.1 Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle ČSN EN 

2719 

Laboratorní zkoušky byly prováděny na speciálních zařízeních pro zjištění bodu 

vzplanutí a vznícení pro motorovou naftu, MEŘO a jejích směsí (Obrázek 17, Obrázek 18, 

Obrázek 19, Obrázek 20) 

Postup 

Tlakoměrem se zaznamená atmosférický tlak okolí v době zkoušky. Do zkušebního 

kelímku (Obrázek 12) se nalije zkušební vzorek (Obrázek 16) až po úroveň označenou plnící 

značkou. Na zkušební kelímek se nasadí víčko (Obrázek 10) a kelímek se vloží do zahřívací 

komory (Obrázek 15). Zabezpečí se, aby zajišťovací nebo uzavírací zařízení vhodným 

způsobem zapadlo a vloží se teploměr (Obrázek 11). Zapálí se zkušební plamen a seřídí se na 

průměr 3 mm až 4 mm. Zapne se elektrický ohřívač a dodává se teplo v tlakovém rozsahu, 

aby se teplota zkušebního vzorku, která se měří teploměrem, zvyšovala rychlostí do 5°C/min 

do 6°C/min a udržovala tuto rychlost zahřívání po celou zkoušku.  

Pokud se u zkušebního vzorku očekává bod vzplanutí 110°C nebo nižší, provede se 

první aplikace zapalovacího zařízení, když je teplota zkušebního vzorku 23°C ± 5°C pod 

očekávaným bodem vzplanutí a potom po 1°C teplotních intervalech.  

Je-li předpokládaný bod vzplanutí zkušebního vzorku nad 110°C, provádí se první 

aplikace zapalovacího zařízení, když je teplota zkušebního vzorku 23°C ± 5°C pod 

předpokládaným bodem vzplanutí a potom při teplotách, které jsou násobkem 2°C.  

Míchání se zastaví a aplikuje se zapalovací zařízení manipulací mechanizmem na 

víčku, které řídí clonu a zapalovací zařízení tak, aby se během 0,5 s zařízení sklopilo do 

prostoru par v kelímku, ponechá se tam 1 s a potom se rychle navrátí do horní polohy 

(Obrázek 10). 

Jako zjištěný bod vzplanutí (Tabulka 17) se zaznamená teplota zkušebního vzorku 

odečtená na teploměru v době, kdy aplikace zapalovacího zařízení způsobí zřetelné vzplanutí 

uvnitř zkušebního kelímku. Pravý bod vzplanutí se nesmí zaměnit s namodralým světelným 
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jevem „HALÓ“ občas obklopujícím zapalovací zařízení při aplikacích předcházejících 

skutečnému bodu vzplanutí. 

Musí se provést minimálně 2 až 3 pokusy. Následně se vypočítá bod vzplanutí 

vztažený na standardní podmínky pomocí rovnice (Rovnice 1) a zaokrouhlí se na nejbližší 

0,5°C. 

Popis ručního přístroje 

Je zahříván plynem / elektrickým proudem, který je sestaven ze zkušebního kelímku, 

víčka, zahřívací komory, adaptérem pro teploměr. [11] 

Zkušební kelímek musí být z mosazi nebo jiného korozivzdorného kovu a jeho 

rozměry musí odpovídat rozměrům, které má samotný přístroj. [11] 

Víčko je také vyrobeno s mosazi s prstencem směřujícím dolů, který dosahuje až 

téměř na přírub zkušebního kelímku. Prstenec musí lícovat s vnější stranou zkušebního 

kelímku tolerancí průměru max. 0,36 mm a musí být opatřen zajišťovacím zařízením. [11] 

Uzavírací clona vyrobena také s mosazi o tloušťce přibližně 2,4 mm, která klouže na 

úrovni horní plochy víčka. Otáčí se kolem své osy vodorovného středu. [11] 

Zapalovací zařízení, s otvorem v trysce o průměru 0,7 mm až 0,8 mm, tryska musí být 

vyrobena z korozivzdorné oceli nebo jiného vhodného materiálu. [11] 

Míchadlo je opatřeno kovovou dvoulistou vrtulí, která je zabudována do středu víčka. 

List vrtule měří od jednoho vrcholu k druhému asi 19 mm, 8 mm široký a je zkosen o 45°. 

[11] 

Zahřívací komora musí být zahřívána buď plamenem, elektrickým vyhřívaným 

kovovým pouzdrem nebo uvnitř zabudovaným elektrickým odporovým pouzdrem. [11] 

Teploměry pro nízký rozsah teplot jsou někdy opatřeny kovovým ochranným 

kroužkem pro vpravení do objímky kelímku přístroje a to může být doplněno adaptérem 

(Obrázek 13) pro použití v držácích přístroje, které mají větší průměr. [11] 

Délka rozšíření a vzdálenost od dolní části rozšíření k dolní části nádobky se může 

měřit zkušební měrkou (Obrázek 14). [11] 
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Obrázek 8: Nákres přístroje [11] 

 

Obrázek 9: Přístroj v laboratoři 

 

Tabulka 8: Legenda přístroje 

(1) Ohebná hřídel (5) Víčko (9)Plášť 

(2) Kotouček k ovládání clony (6) Podložka (10)Vzduchová lázeň 

(3) Zapalovací zařízení (7) Zkušební kelímek (11) Plášť odepínací kelímek 

(4) Teploměr (8) Zahřívací komora (12) Plynový hořák 
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Obrázek 10: Nákres víčka [11] 

 

Obrázek 11: Kelímek s teploměrem [11] 

 

 

 

 

Obrázek 12: Uzavřený kelímek 

 

Tabulka 9: Legenda víčka 

(13) Zapalovací hořák (15) Čelní strana 

(14) Clona (16) Rukojeť 

 

Tabulka 10: Legenda zkušebního kelímku s víčkem 

(1) Zapalovací zařízení (3) Adaptér teploměru (5) Clona (7) Míchadlo 

(2) Teploměr (4) Víčko (6) Zkušební kelímek  
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Obrázek 13: Adaptér teploměru [11] 

 

Obrázek 14: Zkušební měrka [11] 

 

Tabulka 11: Legenda adaptéru teploměru 

(1) Upínací matka (3) Objímka (5) Adaptér 

(2) Těsnící kroužek (4) Těsnící kroužek  

 

 

Obrázek 15: Zahřívací komora, která se zahřívá pomocí regulátoru intenzity topení 
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Obrázek 16: Laboratorní pomůcky k použití 

 

Obrázek 17: Vpravo MEŘO 5 % vlevo  

MEŘO s MN 

 

Obrázek 18: Vpravo MEŘO 20 % vlevo  

MEŘO s MN 

 

Obrázek 19: Vpravo MEŘO 30 % vlevo  

MEŘO s MN 

 

Obrázek 20: Vpravo MEŘO 50 % vlevo  

MEŘO s MN 
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Výpočet 

Jestliže se hodnoty atmosférického tlaku naměří v jednotkách jiných než kilopascalech 

následně se převedou z mbar na kPa. 

Rovnice 1: Bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 

Tc= To + 0,25 * (101,3 - p) [11] 

To…je bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí (
o
C) 

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

p…. je atmosférický tlak okolí (kPa) 

Pro získání 100 % směsi MEŘO a motorové nafty (celkový objem 100 ml), jsem 

použila výpočet viz. Rovnice 2. Další informace o celkovém měření naleznete v příloze 

(Tabulka 17).  

Graf pro teplotu vzplanutí ve °C 

Výsledné hodnoty v tabulce (Tabulka 12), byly získané z laboratorního výzkumu 

(Tabulka 17), ze kterých byl vytvořen graf pro teplotu vzplanutí motorové nafty, MEŘO a 

jejich směs. Údaj uvedený pod 0 % je motorová nafta, která je pravý opak 100% MEŘO. 

Tabulka 12: Výsledné hodnoty pro bod vzplanutí 

obsah MEŘO a MN v [%] 0  5  20  30  50  100  

teplota [°C] 77 64 63 64 70 164 

 

 

Obrázek 21: Graf s teplotou vzplanutí 
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Bod vzplanutí směsi 

Dvě tekutiny mohou nebo nemusí být mísitelné. Pokud nejsou v klidovém stavu, jedna 

kapalina plave na povrchu té druhé. Bod vzplanutí dvou nemísitelných kapalin, je stanoven 

pouze bod vzplanutí kapaliny s nižší hustotou, teda té, která plave na povrchu. [14] 

Pro směsi mísitelných kapalin (ideálních i neideálních), platí Le Chatelierův zákon 

tzv. chemická rovnováha – koncentrace reaktantů i produktů chemické reakce konstantní v 

čase. Také vše závisí, zda je směs ideální nebo ne. Ideální směs obecně je v tom případě, když 

všechny složky jsou ze stejné skupiny organických sloučenin (např. všechny jsou alkoholy, 

ketony). [14] 

U neideální směsi může být chování překvapivé, pokud ho uživatel neočekává. 

Přidáváním vyššího bodu vzplanutí sloučeniny se nemůže zvednout teplota vzplanutí 

konkrétní sloučeniny nebo se dokonce snížit. Normálně jestli je netěkavá pevná látka přidána 

k rozpouštědlu, tlak páry bude snížen a tudíž můžeme očekávat zvednutí teploty vzplanutí. 

Toto zevšeobecnění je založeno na Raoultovém zákoně (relativní snížení tlaku páry nad 

dvousložkovým roztokem, v němž je v kapalném rozpouštědle rozpuštěná tuhá nesnadno 

sublimující složka). Neplatí to však pro polystyren (zanedbatelný tlak páry), který je 

rozpuštěný v xylenu. [14] 

Jestli nehořlavá kapalina je mísitelná s hořlavou, je obvykle dosaženo, že směs se 

stává nehořlavou (nemá bod vzplanutí), ale vyžaduje se velmi velké množství nehořlavé 

kapaliny. [14] 

8.2 Stanovení teploty vznícení plynů a par podle ČSN EN 14522 

Původně pro tuto zkoušku platila norma ČSN 33 0371. 

Popis přístroje 

Zkušební nádoba musí být 200 ml Erlenmeyerova baňka (Obrázek 22) se zúženým 

hrdlem, vyrobena z borosilikátového skla. Baňka musí být vybavena nejméně jedním 

kalibrovaným měřícím termočlánkem s maximálním průměrem 1,5 mm, s přesností 0,5 K. 

Termočlánky musí být instalovány v těsném styku na venkovním povrchu baňky ve 

vzdálenosti (25 ± 2) mm ode dna baňky. [12] 
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Držák Erlenmeyerovy baňky musí zajistit, aby tepelné ztráty přes držák byly co 

nejnižší. Je-li uchycen na hrdlo, musí být zajištěno, že není využito více než (5 ± 2) mm 

výšky hrdla. [12] 

Horkovzdušná pec musí mít dostatečné rozměry, aby rovnoměrně zahřívala zkušební 

nádobu. Musí být věnována pozornost tomu, aby se zkušební nádoba nedostala do přímého 

styku s vnitřními stěnami pece. [12] 

Zrcadlo je umístěno nad baňkou s dostatečnou velikostí, aby se mohlo pozorovat 

vznícení hořlavé kapaliny. [12] 

Stopky se používají pro určení doby zpoždění vznícení, které jsou kalibrovány 

v jedno-sekundových intervalech. [12] 

Zařízení (pro pročištění zkušební nádoby vzduchem), musí umožňovat rychlé a úplné 

vyčištění zkušební nádoby jejím vyplachovacím čistým vzduchem. Po pročištění musí být 

v baňce jen čistý vzduch. [12] 

 

Obrázek 22: Zkušební 

nádoba s horkovzdušnou pecí [12] 

 

Obrázek 23: Zařízení umístěné v laboratoři 

 

Tabulka 13: Legenda zkušebního zařízení pro teplotu vznícení 

(1) Zkušební kelímek (3) Zrcadlo (5) Termočlánek T1 

(2) Horkovzdušná pec (4) Držák (6) Termočlánek T2 
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Postup 

Po zapnutí hlavního vypínače se na regulátoru teploty se nastaví na všech třech 

ukazatelích požadovaná teplota a to tak, že se stiskne tlačítko „0“, potom tlačítko s obrázkem 

„teploměr“ a pak pomocí tlačítek označených šipkami „↕“ se nastaví na ukazateli požadovaná 

teplota. Nastavený údaj se potvrdí tlačítkem v pravém dolním rohu panelu a pak se regulátor 

zapne zeleným tlačítkem „I“. 

Po nastavení teploty se musí vyčkat do doby, dokud není baňka zahřátá na 

požadovanou teplotu, všechny tři ukazatele teploty musí být v rozmezí ± 1°C. Potom se do 

baňky vstříkne pomocí pipety (elektrické) max. 200 µl, použila jsem maximálně 150 µl 

(Tabulka 18) zkoušené hořlavé kapaliny (Obrázek 24).  Po nástřiku se začne stopkami měřit 

čas až do případného vznícení hořlavé kapaliny v baňce. Čas naměřený od nástřiku po dobu, 

kdy se hořlavá kapalina vznítila, se nazývá indukční doba, měří se s přesností 1 vteřiny. 

Pokud do nástřiku hořlavé kapaliny nedojde do 5 minut ke vznícení, zkouška se 

ukončí a baňka se propláchne. Pokud, dojde ke vznícení do 5 minut, teplota se sníží 

minimálně o 5°C a měří se znovu. Jestliže při snížení teploty nedojde ke vznícení, zkusí se při 

téže teplotě změnit velikost dávky. Pokud při změně dávky dojde ke vznícení, pokračuje se 

dále s touto dávkou, Pokud známe teplotu, kdy došlo ke vznícení a kdy naopak nedošlo, pak 

nastavíme teplotu zkoušky o 2°C nižší než je nejnižší teplota, při které došlo ke vznícení. 

Touto zkouškou potvrdíme teplotu vznícení s přesností na 2°C. Touto zkouškou, musí 

být získány minimálně 2 výsledky, jejichž rozdíl se liší maximálně o 2°C. 

 

Obrázek 24: Lahvičky se směsí MEŘO a motorovou naftou o objemu 10 ml 
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Pro získání 100 % směsi MEŘO a motorové nafty, jejichž společný obsah se poté nalil 

do lahvičky o objemu 10 ml (Obrázek 24), jsem použila výpočet (Rovnice 3) pomocí 

trojčlenky. 

Při vznícení směsi MEŘO a motorové nafty jsem získala videonahrávky a po úpravě 

z nich byly vytvořené obrázky. (Obrázek 25, Obrázek 26, Obrázek 27, Obrázek 28) 

 

Obrázek 25: Vznícení při 5 % MEŘO 

 

Obrázek 26: Vznícení při 20 % MEŘO 

 

Obrázek 27: Vznícení při 30 % MEŘO 

 

Obrázek 28: Vznícení při 50% MEŘO 
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Graf pro teplotu vznícení ve °C 

Výsledné hodnoty v tabulce (Tabulka 14), byly získané z laboratorního výzkumu 

(Tabulka 18), ze kterých byl vytvořen graf pro teplotu vznícení motorové nafty, MEŘO a 

jejich směs. 

Údaj uvedený pod 0 % je motorová nafta, která je pravý opak od 100% MEŘO. 

Tabulka 14: Výsledné hodnoty pro bod vznícení 

obsah MEŘO a MN v [%] 0  5  20  30  50  100  

teplota [°C] 240 240 245 248 248 250 

 

 

Obrázek 29: Graf s teplotou vznícení 
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9. Závěr 

Závěrem bych chtěla zdůraznit a podotknout, že bod vzplanutí úzce souvisí s 

výbušností a s ohledem na specifikaci vlastnosti směsi motorové nafty a MEŘO, by bylo 

vhodné provést testy a zkoušky pro spodní mez výbušnosti (LEL) a horní mez výbušnosti 

(UEL).  Tyto zkoušky nebyly v době ukončení mé bakalářské práce ještě dokončeny.  

Každou laboratorní zkouška a měření, jsem musela zopakovat 2 až 3 krát, abych 

mohla určit bod vzplanutí a vznícení pro 100% MEŘO, taktéž i motorovou naftu a také i pro 

jejich směs.  

U laboratorní zkoušky podle normy ČSN EN ISO 2719 probíhalo vše v pořádku, 

nenastaly zde žádné komplikace ani důvod informovat o nebezpečí, které by kohokoliv při 

zkoušce ohrožovalo. Pokud se jedná o jev zvaný „HALÓ“ jedná se o namodralý světelný jev, 

který je občas zaměněn s pravým bodem vzplanutí, tak tento jev se mi vyskytl jen jednou. 

Při laboratorním pokusu podle normy ČSN EN 14 522 (původně se pro tuto zkoušku 

platila norma ČSN 33 0371), kdy se při zkoušení vznítí v prvních sekundách motorová nafta 

za určité teploty, je prokázáno, že v důsledku přidání přípravku MEŘO do motorové nafty se 

dokáže směs vznítit ještě jednou asi po 1 minutě.  

Nebezpečí spočívá hlavně v práci laboranta, který by tuto situaci neočekával a 

v minutách, než by došlo, k druhému vznícení, by se snažil po ukončení zkoušky pročistit 

pomocí hadičky se vzduchem zkušební nádobu (Erlenmeyerovy baňka). V tuto chvíli by se 

mohl popálit v obličeji nebo také na rukou. Plamen při vznícení dosahuje do výšky asi 20 - 25 

cm. Tato informace, a to zdůrazňuji, je hlavně bezpečnostní výstraha pro ty,  kteří by s danou 

někdy pracovali.  

Kromě stanovení závislosti bodu vzplanutí a vznícení na složení směsi motorové nafty 

s MEŘO, je proto praktickým výstupem mé práce a vyplývá z něho návrh bezpečnostních 

pokynů s návrhem pro jejich zlepšení. 
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14. Přílohy 

 

Tabulka 15: Fyzikální chemické vlastnosti MEŘO [4] 

Fyzikálně chemické vlastnosti Jednotka Hodnota 

Hustota při 20
o
C kg/m

3
 885 

Rozmezí teploty varu 
o
C 300 - 360 

Relativní hustota par  > 1 (vzduch = 1) 

Rozpustnost ve vodě  nerozpustný 

Rozpustnost v org. rozpouštědle  Většinou rozpustný 

Tlak par kPa 0,27 

Bod vzplanutí 
o
C 130 

Kinematická viskozita při 40 
o
C mm

2
/s max. 5 

Objemová těkavost % < 2 

Teplota vznícení 
o
C 405 

Teplota tání 
o
C

 
< -5 

 



 

48 

 

 

Tabulka 16: Fyzikálně chemické vlastnosti motorové nafty [5] 

Fyzikálně chemické vlastnosti Jednotka Hodnota 

Hustota při 15
o
C kg/m

3 
800 – 845 

Rozmezí teploty varu  
o
C 180 – 370 

Relativní hustota par  cca 6 (vzduch = 1) 

Rozpustnost ve vodě  Nepatrná 

Tlak par při 20 
o
C kPa < 0,01 

Bod vzplanutí 
o
C > 55 

Dolní mez výbušnosti  % 0.5 

Horní mez výbušnosti % 6.5 

Mezní experimentální bezpečná spára Mm > 0.9 

Kinematická viskozita při 40 
o
C mm

2
/s 2 až 4,5 

Bod tuhnutí 
o
C < 0 

Bod hoření 
o
C cca. 60 

Teplota vznícení 
o
C cca. 250 
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Tabulka 17: Naměřené hodnoty pro získání teploty vzplanutí 

MEŘO 5 % Pokus Naměřeno [°C] To [°C] Tc [°C] 

  

1 62 
62,5 64 

2 63 

  

MEŘO 20 % Pokus Naměřeno [°C] To [°C] Tc [°C] 

  

1 62 
62,5 63 

2 63 

  

MEŘO 30 % Pokus Naměřeno [°C] To [°C] Tc [°C] 

  

1 63 
63,5 64 

2 64 

  

MEŘO 50 % Pokus Naměřeno [°C] To [°C] Tc [°C] 

  

1 69 69 70 

  

MEŘO 100 

% Pokus Naměřeno [°C] To [°C] Tc [°C] 

 

1 163 
163 164 

2 163 

  

MN 100 % Pokus Naměřeno [°C] To [°C] Tc [°C] 

  

1 75 

75,6 77 2 75 

3 77 
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Tabulka 18: Naměřené hodnoty pro získání teploty vznícení 

MN 100 % Teplota [°C] Množství [µl] Čas ['] 

  

255 150 26 

250 150 26 

245 150 0 

245 100 42 

240 100 1,02 

235 100 0 

235 70 0 

238 100 0 

  

MEŘO 100 % Teplota [°C] Množství [µl] Čas ['] 

  

250 150 1,19 

245 150 0 

245 125 0 

248 150 0 

  

MEŘO 5 % Teplota [°C] Množství [µl] Čas ['] 

  

240 150 1,08 

234 150 0 

235 125 0 

238 150 0 

  

MEŘO 20 % Teplota [°C] Množství [µl] Čas ['] 

  

245 150 1,13 

240 150 0 

240 125 0 

243 150 0 
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MEŘO 30 % Teplota [°C] Množství [µl] Čas ['] 

  

250 150 0,44 

245 150 0 

245 125 0 

248 150 1,07 

  

MEŘO 50 % Teplota [°C] Množství [µl] Čas ['] 

  

260 150 0,32  1,16 

255 150 0,40  1,25 

250 150 1,04 

245 150 0 

245 125 0 

248 150 1,28 
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15. Výpočet směsi pro bod vzplanutí pomocí trojčlenky 

 

Rovnice 2: Výpočet směsí pro bod vzplanutí 
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16. Výpočet směsi pro bod vznícení pomocí trojčlenky 

Rovnice 3: Výpočet směsi pro bod vznícení 

  

  

 


