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Anotace 

 

VYMAZAL, Jiří. Studie vzněcování směsné motorové nafty pro bezpečné použití. Ostrava, 

2012. 77 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

 

Diplomová práce se zabývá právní úpravou a základními pojmy související 

s problematikou vzněcování hořlavých kapalin. Popisuje studované látky, kterými jsou 

MEŘO a motorová nafta. Obsahuje charakteristiku fyzikálně - chemických vlastností a 

požárně bezpečnostních parametrů těchto látek. Jsou zde laboratorně stanoveny teploty 

vznícení pro tyto dvě kapaliny podle normy ČSN EN 14522. Zkoumá vliv přídavku MEŘO 

v motorové naftě na teplotu vznícení. Je zaměřena na studii druhého vznícení uvedených 

kapalin a jejich směsí. Zabývá se bezpečností při používání a skladování těchto kapalin. 

Součástí práce je ověření správné funkčnosti aparatur pomocí referenčních hořlavých 

kapalin, kterými jsou n-heptan a aceton. 

Klíčová slova: teplota vznícení, MEŘO, motorová nafta, bezpečnost používání 

 

Annotation 

 

VYMAZAL, Jiří. The study of biofuel ignitron for safe use. Ostrava, 2012. 77 pgs. Diploma 

work. VŠB - Technical University of Ostrava. 

 

The thesis deals with the legislation and concepts associated with the issue of ignition 

of flammable liquids. Describes the substance, which are FAME and diesel. Contains the 

characteristics of physico-chemical properties and a fire-safety parameters of these 

substances. There are laboratory determined the temperature of ignition for these two liquids 

according to the standards CSN EN 14522. Examines the effect of addition of FAME  in 

diesel fuels on the temperature of ignition. Is focused on the study of the second ignition of 

the liquids and their mixtures. It deals with safety  in the use and storage of liquids. Part of 

the job is to verify the functionality of the aparatur by means of reference of flammable 

liquids, which are n-heptane and acetone. 

Key words: auto-ignition temperature, FAME, diesel fuel, use safety
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Úvod 

 

Potřeba hledání a uplatňování nových ekologických motorových paliv byla vyvolána 

snahou lidstva zlepšit současný neutěšený stav životního prostředí, k jehož rapidnímu 

zhoršení došlo v důsledku dřívějšího prudkého rozmachu civilizace, který nebral ohled na 

negativní dopady, které to s sebou neslo. Krédem dnešní doby je napravit tento stav a v tom 

lze spatřovat největší význam a přínos ekologických paliv, tj. docílit výše uvedeného 

globálního ekologického efektu. MEŘO (methylester řepkového oleje) je vhodné alternativní 

palivo k motorové naftě pro pohon vznětových motorů a její použití se dlouhodobě uplatňuje 

na trhu v ČR a ostatních zemích EU. Jeho použití umožňuje využití domácích zemědělských 

surovin. Zvyšuje využití orné půdy v ČR, jejíž část zůstává nevyužita a zvyšuje 

zaměstnanost ve venkovském sektoru. Bionafta vyráběná z biomasy pěstované v ČR, popř. 

EU, má pozitivní vliv na ráz venkovské krajiny.  

V diplomové práci jsou popisovány právní úprava a základní pojmy, které 

s problematikou motorových paliv souvisejí. Dáje se věnuje specifikaci studovaných látek, 

kterými jsou MEŘO a motorová nafta. Těžištěm práce je stanovování teploty vznícení 

v laboratoři podle normy ČSN EN 14522 a zkoumání při jakých podmínkách se tyto látky 

opakovaně vzněcují. Cílem práce je prozkoumat, za jakých okolností dochází ke druhému 

vznícení MEŘO, motorové nafty a jejich směsí v různém poměru vzhledem k bezpečnému 

používání těchto látek a směsí při dalších pokusech v laboratoři a také při práci s těmito 

látkami v běžné praxi. V práci je porovnáván průběh vzněcování motorové nafty a nafty ve 

směsi s MEŘO. Pozornost je věnována skladování a používání hořlavých kapalin, především 

nebezpečí požáru a výbuchu. 

Aby byla potvrzena správnost naměřených hodnot, je součástí laboratorního měření 

ověření správné funkčnosti zařízení (aparatur). Toto ověření je provedeno pomocí 

referenčních hořlavých kapalin, kterými jsou n-heptan a aceton.  
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1 Rešerše 

 

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

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

 

Kniha Nebezpečné látky I. [1] se zaměřuje na nebezpečné chemické látky a 

přípravky, které mohou mít negativní vliv na zdraví člověka a životní prostředí. V knize se 

dočteme o zákonných opatřeních a požadavcích Evropské unie při nakládání s těmito 

nebezpečnými látkami a to především požadavky na vedení evidence, označování a balení, 

hodnocení nebezpečnosti a způsoby klasifikace. Zabývá se parametry nebezpečných látek, 

nakládání s nimi, požadavky na jejich bezpečnou přepravu, třídění a značení dopravních 

prostředků, které je převáží. Pojednává o nebezpečných odpadech a jejich přepravě. 

 

GLASSMAN, Irvin. Combustion. 3. vydání. New York: Elsevier, 1996. 631 s. ISBN 978-

0-12-285852-9. 

 

Publikace Combustion [2] je zaměřena na problematiku fyzikální chemie, chemickou 

termodynamiku, kinetiku, spalovací proces a hoření. Zabývá se nejnovějšími známými 

mechanismy oxidace organických sloučenin. Popisuje procesy vznícení a vzplanutí. 

Pojednává o plamenných jevech, a to stálosti, stabilitě a turbulencích plamene. Jsou zde 

zavedeny definice týkající se problematiky vznícení a vzplanutí. Podmínky, za kterých ke 

vznícení a vzplanutí dochází a podmínky, za kterých se teplota vznícení a teplota vzplanutí 

stanovuje. 

 

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

institut, 2006. 24 s. 

 

V normě ČSN EN 14522 [3] je uvedena zkušební metoda pro stanovování teploty 

vznícení hořlavých plynů a par ve směsi se vzduchem nebo ve směsi se vzduchem/inertním 

plynem při okolním tlaku a teplotě do 650 °C. Není vhodná k popisu chování horkých 

povrchů při styku s výbušninami. Při zkoušce se mění množství látky a teplota zkušební 

nádoby, ve které je vzduch nebo směs vzduchu s inertním plynem tak, aby se našla nejnižší 

teplota horkého povrchu, která povede ke vznícení.  
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LAHUTOVÁ, Daniela. Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové 

nafty. Ostrava, 2010. 53 s. Bakalářská práce. VŠB -TU Ostrava. 

 

Bakalářská práce Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové 

nafty [4] se zabývá vlivem přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty. 

Věnuje se základním pojmům, právní úpravě a významu slova bionafta. Zabývá se fyzikálně 

chemickými vlastnostmi motorové nafty a MEŘO, jejich toxicitou a emisemi. Obsahuje 

laboratorní zkoušky teploty vzplanutí a vznícení motorové nafty, MEŘO a jejich směsí.  

 

ZALOSH, R. CASEY, J. Autoignition temperature data and scaling for amide solvents. 

Journal of Loss Preventiv in the Process Industries. Elsevier, 2010, vol. 23 s. 71 – 76. 

ISSN: 0950-4230. 

  

V publikaci byly provedeny zkoušky stanovení teploty vznícení za použití metody 

ASTM E 659 u dvou amidů (dimethylacetamid = DMAC a N,N-dimethylformamid = DMF) 

ve zkušebních nádobách o objemu 0,5 l, 5 l, a 12 l. Testy byly provedeny ve třech různých 

laboratořích s dosažením dobré shody (směrodatná odchylka 5 °C) ve všech případech 

s výjimkou jednoho testu DMAC v 0,5 l zkušební nádobě (směrodatná odchylka 23 °C). 

Také je zde určen stupeň korelace pro závislost klesající teploty vznícení s rostoucím 

objemem a pro hodnotu objemu, který narůstá s rostoucím povrchem. Odchylky DMAC jsou 

větší než literární hodnoty pro většinu ostatních hořlavých kapalin. Byl pozorován studený 

plamen u DMAC při teplotách až o 44 °C pod teplotou vznícení a u DMF při teplotách 

až 171 °C pod jeho teplotou vznícení. Teplota studeného plamene u DMF v 5 l a 12 l 

zkušební nádobě byla přibližně stejná jako teplota vznícení DMF v uzavřené 12 l nádobě. 

Plynné vzorky odebrané po zkouškách studeného a horkého plamene odkryly přítomnost 

vysoké koncentrace diaminů a dimethylamino acetonitrilů a malé množství dalších 

sloučenin, vznikajících částečnou dekomposicí nebo oxidací. 

Tato publikace popisuje použití normalizovaných testů k určení teploty vznícení pro 

dvě vysoce vroucí rozpouštědla, která jsou široce používána v průmyslu, a diskutuje 

okolnosti, které jsou zahrnuty do aplikací těchto údajů na průmyslové vybavení velkých 

rozměrů. 
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2 Právní úprava 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 

2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky. Nařízení č. 1907/2006 nabylo účinnosti 1. 6. 2007. Předběžná 

registrace proběhla v období od 1. 6. 2008 do 1. 12. 2008. Účelem tohoto nařízení je 

především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského 

zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Evropská agentura 

pro chemické látky bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty systému 

REACH. Nařízení se vztahuje na látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství od 

jedné tuny za rok. K zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí 

bude věnována velká pozorností látkám mimořádně nebezpečným, jako jsou například látky 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci atd., jejichž použití může být omezováno a 

vyžadována jejich náhrada bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi [5].  

 

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

některých zákonů (chemický zákon). Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie a navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje práva a povinnosti 

právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení 

nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu 

chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech. Upravuje práva a 

povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při klasifikaci, zkoušení 

nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území 

České republiky. Upravuje správnou laboratorní praxi a působnost správních orgánů při 

zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí [20]. 

 

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

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Vytyčuje základní pojmy, 

pojednává o vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, uvádí způsob vytváření 

podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, určuje lhůty a způsob provádění 

pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně a způsob stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí, obsahuje ověřování odborné 
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způsobilosti, odbornou přípravu a školení zaměstnanců o požární ochraně, určuje druhy, 

obsah a vedení dokumentace požární ochrany, upravuje výkon státního požárního dozoru a 

obsah a rozsah požárně technických expertíz [6].  

 

Norma ČSN EN 590 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a 

metody zkoušení. Obsahuje přílohu uvádějící požadavky na odběr vzorků, na rozlišení 

motorových naft z hlediska obsahu síry, na označování výdejních stojanů, na filtrovatelnost 

v závislosti na klimatických podmínkách a odkaz na barviva a značkovací látky. Norma 

uvádí odkazy na evropské normy, případně ISO normy pro zkušební metody, které se 

používají ke zjišťování jednotlivých vlastností motorové nafty: cetanové číslo, cetanový 

index, hustota, polycyklické aromatické uhlovodíky, obsah síry, teplotu vzplanutí, 

karbonizační zbytek, obsah popela, obsah vody, celkový obsah nečistot, korozivní působení 

na měď, oxidační stabilita, mazivost, viskozita, destilační zkouška, obsah esterů mastných 

kyselin. Norma stanovuje všeobecné požadavky na motorovou naftu, metody zkoušení a 

mezní hodnoty pro výše uvedené vlastnosti a uvádí metody pro stanovení hustoty a síry 

použitelné v případě sporu. Součástí normy je příloha s podrobnostmi programu 

mezilaboratorních zkoušek pro viskozitu a teplotu vzplanutí. Také uvádí bibliografii 

vztahující se k dané problematice [7].  

 

Vyhláška 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a 

monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a 

evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů, stanoví technické podrobnosti 

týkající se pohonných hmot - definice jednotlivých druhů pohonných hmot, jejich jakost, 

způsob sledování složení a jakosti, aditiva, podmínky pro monitorování složení a jakosti 

pohonných hmot, pravidla pro evidenci pohonných hmot a pravidla pro vzájemné uznávání 

pohonných hmot vyrobených v rámci Evropské unie a v některých dalších zemích. 

Technické parametry popisuje vyhláška mj. v 15 podrobných přílohách [8].  

 

Norma ČSN 75 3415 - ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s 

ropnými látkami a jejich skladování. Platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro 

skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a 

povrchových vod. Neplatí pro ropné látky v pohyblivých strojích, pro přepravní zařízení na 

ropné látky, pokud nejsou součástí skladů a pro doplnění letadel pohonnými hmotami, pro 

dálkovody, pro lodní přepravu ropných látek a pro těžbu ropy. V podrobnostech jsou z 
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hlediska hygieny práce významné zejména tyto údaje: Objekty, v nichž se ropné látky 

přijímají, skladují, vydávají nebo používají, nebo kde se s ropnými látkami manipuluje. 

Provoz skladů ropných látek musí být zajišťován podle schváleného provozního řádu [9].  

 

 Norma ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci. Platí pro projektování a provozování nových provozoven s hořlavými 

kapalinami, a skladů hořlavých kapalin, projektování změn staveb i technologických 

zařízení, provozování stávajících provozoven s hořlavými kapalinami a stávajících skladů 

hořlavých kapalin, manipulaci hořlavých kapalin na pracovištích, které se nepovažují za 

provozovny a sklady hořlavých kapalin, skladování a používání těžkých topných olejů, 

ukládání a manipulaci s hořlavými kapalinami IV. třídy nebezpečnosti na stávajících 

pracovištích, skladování a zpracování rostlinných a živočišných tuků a olejů. Tato norma 

obsahuje a dále specifikuje požadavky na nádrže, technologická zařízení, kontejnery a 

přepravní obaly a technické požadavky na provozovny i sklady [10]. 
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3 Základní pojmy a princip vznícení 

 

Teplota patří mezi základní fyzikální vlastnosti všech látek. Charakterizuje vnitřní 

stav tělesa v daném časovém okamžiku. Teplota popisuje okamžitý stav soustavy. Důležitou 

veličinou je teplo - nejstarší známá a tedy lidstvem využívaná energie. Je to veličina, kterou 

vztahujeme vždy k určitému ději (tepelné výměně). Charakterizuje přenos tepelné energie z 

tělesa teplejšího na těleso chladnější. Stručně objasním princip vzniku tepla. Nejmenší 

částečkou hmoty je atom. Z atomu jsou složeny jak pevné látky, tak i kapaliny, plyny a páry. 

Atomy jednotlivých krystalických prvků jsou k sobě přitahovány Van der Waalsovými 

silami, které působí mezi všemi atomy a molekulami. Krystalická mřížka je abstraktní 

pojem. Podle síly soudržnosti v této mřížce jsou látky děleny na pevné, kapalné a plynné. 

Pevné látky jsou tvořeny z pevné krystalické mřížky, naproti tomu plyny mají krystalickou 

mřížku velice nestabilní (síly mezi atomy jsou velice malé). Žádný atom v našich 

podmínkách není v klidu, ale je více či méně v pohybu - kmitá. Čím více dodáváme látce 

energii, tím více se zvětšuje kmit částic. Tímto kmitem vzniká v látce teplo a zvětšuje se 

objem látky, protože se atomy od sebe vzdalují.  

Moment, kdy u měřeného prostředí dochází k úplnému zastavení kmitů částic, kdy 

prostředí nemá vnitřní energii, je vyjádřen pomyslnou hodnotou - 273,15 °C (vypočítaná 

hodnota, takový stav nejsme schopni navodit). Právě tento teplotní stav je výchozím bodem 

pro Kelvinovu stupnici a nazývá se „absolutní nula“ [21]. 

Jednou z vlastností látek je její molekulová (molová) hmotnost. Ta udává hmotnost 

soustavy o látkovém množství 1 mol. Molová hmotnost sloučeniny je dána součtem 

molových hmotností prvků, z nichž je sloučenina složena. Je první informací, pomocí níž 

můžeme posuzovat chování látky v případě nedostatku dalších specifických hodnot. Je 

mírou měrné hmotnosti plynné fáze, která je důležitá z hlediska chování par v prostoru (jsou-

li lehčí či těžší než vzduch). Látky s vyšší molovou hmotností mají zpravidla nižší difúzní 

koeficient a hůře difundují a tím se v plynném prostředí hůře zřeďují [1]. 

Odpařování látek - obecně lze tvrdit, že každá látka se odpařuje. Podmínky za 

jakých k tomuto jevu dochází se různí. Již zmiňovaný kmit částic s tímto opět souvisí. 

Dodáváme-li látce určité množství energie, zvyšujeme kmitání částic v látce. Pokud se tyto 

částice rozkmitají do takové míry, že síla kmitu je větší než přitažlivost mezi atomy, začínají 

tyto částečky volně odletovat do prostoru, neboli dochází k varu a zvýšení odpařování látky. 

Některé látky s nestabilní krystalickou mřížkou, neudrží pohromadě své atomy ani při 
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teplotách „pod nulou“ a tyto volně odletují (odpařují se), takové látky se nazývají 

těkavé [21]. 

S tím souvisí tlak nasycených par, jde o maximální množství par, které se může 

vytvořit nad volným povrchem kapaliny v závislosti na teplotě, době po kterou dochází k 

vypařování i na vzdálenosti od povrchu kapaliny. Z této hodnoty je možné vypočítat 

koncentraci plynné složky v % obj. i v g.m
-3 

[1].  

Další vlastností související s vypařováním látky je teplota varu. Při této teplotě 

dosáhne tlak nasycených par tlaku okolního prostředí, z tohoto důvodu se spolu s údajem o 

teplotě varu udává zároveň i tlak, při kterém byla teplota naměřena. U směsí dvou nebo více 

látek hovoříme o destilačním rozmezí, tedy o teplotě varu nejníže vroucí složky [1].  

Každá kapalina se vlivem okolní teploty odpařuje, jinak tomu není ani u kapalin 

hořlavých. Nad hladinou hořlavé kapaliny se tedy vytváří určité množství par, množství 

vytvářených par je závislé na velikosti teploty. Čím je teplota vyšší, tím více par se vytváří a 

naopak. S tím souvisí doba zpoždění vznícení (indukční doba neboli indukční perioda) - 

čas mezi dokončením vstříknutí hořlavé látky a vznícením. Může se pohybovat v rozmezí 

zlomků sekund až několika minut [3]. 

Je známo, že zpoždění ve vznícení vykazuje velmi značné fluktuace, a to dokonce i v 

těch případech, kdy se podle možností udržují stejné podmínky pokusu. Časové fluktuace 

zpoždění podstatně převyšují nepřesnosti měření času. Byla dokonce doba, kdy převládala 

domněnka, že buď podmínky pokusu nejsou dostatečně reprodukovatelné, nebo dokonce že 

nemá smysl mluvit o číselné hodnotě doby zpoždění vznícení. V současnosti již bylo 

dokázáno, že fluktuace doby zpoždění vznícení je charakteristickou zvláštností vznícení. 

Zpoždění ve vznícení je pokládáno za takovou statistickou proměnnou. 

Při vznícení jednotlivé kapky hořlavé kapaliny zahrnuje zpoždění ve vznícení dva 

charakteristické časy:  

 dobu, za kterou dojde k zahřátí kapky, vypaření hořlavé kapaliny, vytvoření hořlavé 

směsi difúzí a smícháním hořlavých par s okolním vzduchem a zahřátí hořlavé směsi 

na dostatečně vysokou teplotu, při které začíná rychlá chemická reakce, 

 dobu, za kterou probíhá chemická reakce se zrychlením, která má výbušný charakter 

(objevuje se plamen) [24]. 

 

Při vznícení kapky hořlavé kapaliny, která je vpravena do vysokoteplotního prostředí 

se vzduchem, je nezbytné počítat také s dobou na rozprášení kapaliny. Tímto způsobem je 

možné vyčlenit dvě skupiny dostatečně charakteristických procesů. V počátečním stádiu 
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vznícení probíhají fyzikální děje (rozprášení, přenos tepla, zplynění, difúze a míchání). V 

posledním stádiu probíhají chemické procesy. První stádium je možné nazvat fyzikálním 

zpožděním a druhé chemickým zpožděním. To neznamená, že mezi oběma stádii existuje 

zřetelná hranice. V průběhu určitého času se tyto dva procesy vzájemně překrývají. 

Při dostatečně nízkých teplotách (v blízkosti teploty vznícení), nabývá chemické 

zpoždění velmi vysoké hodnoty a tvoří hlavní část doby zpoždění vznícení. Změna struktury 

zpoždění v závislosti na teplotním intervalu má velký význam pro praktické využití režimu 

vznícení rozprášených paliv. Zřetelně lze zpoždění ve vznícení zvýšit nebo snížit pomocí 

poměrně malých přídavků některých látek (přísad). Jako přísady, které zhoršují vznětlivost 

ropných uhlovodíků, jsou známé sloučeniny olova. Účinek přísad lze přisoudit 

odpovídajícím kladným či záporným katalytickým účinkům, které ovlivňuje řetězovou 

reakci. Zpoždění závisí také na tlaku – s růstem se obvykle zmenšuje. Víry a pulzování mají 

negativní účinek na rozvoj a urychlení reakcí (brání lokálnímu hromadění tepla a blokují 

aktivní molekuly), vznícení tedy znesnadňují [24].  

Pokud dojde ke vznícení hořlavé látky, znamená to, že byla dosažena teplota 

vznícení. Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za stanovených 

podmínek vznítí hořlavý plyn nebo směs plynů nebo hořlavá pára ve směsi se vzduchem či 

se směsi vzduchu a inertního plynu [3]. 

Údaje o teplotě vznícení jsou důležité i pro látky, které mají vysoký bod varu, jako 

jsou například rozpouštědla, se kterými je zacházeno, nebo jsou zpracovávány za vysokých 

teplot. I když jsou provedeny normalizované laboratorní zkoušky za účelem získání hodnot 

teploty vznícení, některé otázky a pochybnosti vznikají, pokud jsou laboratorní data 

aplikována do většího měřítka pro funkční podmínky průmyslových zařízení. Nejrozšířenější 

moderní zkušební metody pro měření teploty vznícení kapalin jsou metody popsané 

v ASTM – E 659-78 a ČSN EN 14522. U metody ASTM - E 659-78 se vstřikuje různé 

množství kapaliny do zahřáté pece, ve které je 500 ml skleněná baňka, která je zahřátá na 

předem nastavenou teplotu. Vznícení je určeno buď z pozorování plamene v baňce, nebo 

prudkým nárůstem teploty směsi plynů v baňce, který tvoří odpařování kapaliny a následné 

míchání se vzduchem. Měří se indukční doba, která je funkcí teploty. Nejdelší indukční doba 

se obvykle vyskytuje u teploty vznícení. Je známo, že teplota vznícení kapaliny klesá s 

objemem zkušebního zařízení [18]. 

Teplota vznícení je kritériem pro zatřídění látky do teplotních tříd (tabulka 1) podle 

ČSN 33 0371 - Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek, 

za účelem správného provedení elektrických rozvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
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Hodnota teploty vznícení má však i širší význam, protože představuje teplotu, která je 

nebezpečná pro vznícení směsí hořlavých plynů nebo par i od jiných zdrojů než jsou 

elektrické. Jsou to například zahřáté části strojů, tepelné výměníky a rozvody. V literatuře 

uváděné hodnoty teploty vznícení se dosti často liší, je to způsobeno rozdílnou metodikou 

jejich stanovení. Teplota vznícení se může vlivem různých materiálů, ve srovnání 

s laboratorními podmínkami zkoušky, značně měnit. Pro bezpečnostní účely je nejvhodnější 

použít nejnižší uváděné hodnoty [1].  

V praxi vzniká vznícení za nejrůznějších podmínek. Konkrétně při rychlém nárůstu 

teploty a tlaku, stlačením homogenní plynné směsi nebo vstřikováním paliva do stlačeného 

vzduchu zahřátého na vysokou teplotu. V prvním případě nastává vznícení homogenní 

plynné směsi. V druhém případě jde o vznícení heterogenní plynné směsi, která se vytvoří 

v důsledku vypaření nebo smíchání kapek aerosolu hořlavé látky s okolním vzduchem při 

vstřikování [24]. 

Zahříváme-li postupně látku, dochází v určitém okamžiku k jejímu vznícení, aniž 

použijeme nějakého otevřeného zdroje energie (například plamene). Prakticky to znamená, 

že zahřejeme-li na teplotu vznícení látku i jen na jediném místě (přijde-li do styku s touto 

teplotou), začne látka hořet. Měření teploty vznícení kapalin se provádí např. tak, že se 

zkoušená kapalina kape na zahřívanou desku. Při takovém provedení zkoušky lze pozorovat 

dva body vznícení. Nejprve se začnou výpary z kapky při styku s deskou za určité teploty 

zapalovat. Při dalším zvyšování teploty se kapky rychle odpařují a ke vznícení nedochází. 

Až při dosažení určité teploty dochází opět ke vznícení (bod vznícení látky ve formě par) – 

druhé vznícení. Tyto dva body vznícení mohou u některých látek buď spolu splývat, nebo 

se od sebe lišit. Bod vznícení hořlavé kapaliny je tedy také definován jako nejnižší teplota, 

při které se páry kapaliny zahřívané na vzduchu samy od sebe vznítí (stejně nastane vznícení 

par hořlavých kapalin od předmětu, zahřátého na teplotu vznícení). Na výši bodu vznícení 

mohou mít vliv různé příměsi, styk s látkami působícími katalyticky apod. Tyto vlivy mohou 

teplotu vznícení v některých případech značně zvyšovat nebo snižovat. Při zjišťování teploty 

vznícení můžeme pozorovat jev zvaný studený plamen. Je charakterizován velmi slabou 

světelností a malým rozdílem teplot (zvýšením teploty) oproti nespálené směsi. Je prvním 

krokem při vícestupňovém vznícení. Je pravděpodobný v bohatších směsích než v chudších 

a s většími molekulami než s menšími [3] [11]. 

Dvoustupňovým vznícením se rozumí vznícení, kdy před horkým plamenem vzniká 

plamen studený. Oblast existence studeného plamene je ohraničena určitým intervalem 

teplot a tlaků. Při vzniku studeného plamene se uvolňuje pouze nevelká část energie a šíření 
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plamene je doprovázeno slabým zahříváním a světlem. Hlavní část energie se uvolní při 

vzniku horkého plamene [24]. 

Teplota vznícení je důležitá hodnota, která se přímo využívá v zábraně požárů nebo 

výbuchů stykem látek s různě teplými zdroji. Látky se dělí do teplotních tříd, viz tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Teplotní třídy [1] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 
Příklady s uvedením 

teploty vznícení [°C] 

T1 nad 450 aceton (535) 

T2 nad 300 do 450 butanol (408) 

T3 nad 200 do 300 n-heptan (215) 

T4 nad 135 do 200 acetaldehyd (140) 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík (102) 

T6 nad 85 do 100 ethylnitrit (90) 

 

K zajištění bezpečné práce s kapalinami, u nichž je nebezpečí požáru nebo výbuchu, 

je v prvé řadě nutné dodržovat všechna potřebná bezpečnostní opatření. Je nutné též 

zabraňovat rozlévání hořlavých kapalin, uzavírat řádně nádoby, ve kterých jsou uchovávány, 

a zřetelně je označovat, provádět vhodnou ochranu proti působení statické elektřiny atd. 

O nebezpečí vyplývajícím z porušování nebo opomíjení bezpečnostních opatření svědčí 

požáry a výbuchy, které se stávají v provozech [11] [18]. 

Pokud je k zapálení hořlavé látky použit iniciační zdroj, například plamen, mluvíme 

o teplotě vzplanutí. To 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 [1]. 

Při zjišťování teploty vzplanutí můžeme věnovat pozornost dalšímu parametru 

hořlavé látky a tím je teplota hoření. Je to nejnižší teplota, při které kapalina zahřívaná za 
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definovaných podmínek vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení 

iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. Provádí se jen ve 

spojitosti se stanovením teploty vzplanutí. Je důležitá pro charakterizování hořlavé kapaliny 

ve smyslu normy ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci [1]. 

Další nebezpečnou vlastností hořlavých látek je samovznícení. Samovznícení je 

vznícení, při kterém je zdrojem energie samozahřívání hořlavé látky. Podmínkou pro 

samozahřívání, stejně jako pro vznícení je, aby množství vzniklého tepla bylo větší než teplo 

odváděné do okolního prostředí. K samozahřívání látky může docházet v důsledku různých 

procesů. Podle procesu, který se v počátcích samozahřívání podílí na zvyšování teploty, 

dělíme samovznícení na:  

 fyzikální, 

 chemické, 

 biologické.  

Jednotlivé procesy samovznícení mohou probíhat různě rychle, od minuty 

(organokovové sloučeniny), přes hodiny (lněný olej), dny (nitrocelulózové zbytky), týdny 

(seno) až po měsíce (hnědé uhlí) a mohou se vzájemně doplňovat [21]. 

Za teplotu vznícení se bere nejnižší teplota stěny, při níž za vymezených podmínek 

probíhá vznícení studované látky. Je vypracována řada metod. Ať už se jedná o zavádění 

kapky do pece, metodu nástřiku, metodu adiabatické komprese, metodu koncentrických 

trubic a další. Všechny metody pracují za různých podmínek a to zejména přívodu a odvodu 

tepla. Teploty vznícení týchž látek se liší podle metody. Z požárně-technického hlediska není 

teplota vznícení konstantou. Závisí na objemu, geometrickém tvaru nádoby, tlaku, 

katalyzátorech. U směsí se projevuje závislost na složení [23]. 

 

3.1 Vznícení hořlavin 

 

Zdroj energie nazýváme zdrojem vznícení. Forma počátečního energetického 

podnětu, zasahujícího určitou oblast látky, může být různá. 

 

 Tepelná: zahřátí, plamen, styk s rozžhaveným tělesem, roztavený kov 

 Mechanická: náraz, tření 
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 Elektrická: výboj, jiskra, oblouk 

 Světelná: světelné záření 

 Chemická: energie jiné chemické reakce 

 

Pro některé mechanismy iniciace jsou rozpracovány kvantitativní teorie, vycházející 

z řešení rovnic vedení tepla a kinetiky chemických reakcí. Z fyzikálně-chemického hlediska 

jde o energii, potřebnou k aktivaci určitého souboru molekul. Pevné a kapalné látky 

zpravidla přecházejí v plynnou fázi. Pro další rozvoj reakce má význam poměr mezi 

aktivační energií a reakčním teplem. Pokud je aktivační energie vyšší, než energie uvolněná 

chemickou reakcí, jde o reakci endotermní. Pokud je aktivační energie stejná nebo o málo 

nižší než energie uvolněná chemickou reakcí, reakce je slabě exotermní a lze očekávat malou 

rychlost procesu. Když je aktivační energie podstatně nižší než energie uvolněná chemickou 

reakcí, uvolněné reakční teplo aktivuje další molekuly v okolí počátečního podnětu. Vzniká 

jedna z podmínek pro rychlé šíření procesu. Aktivační energie hořlavin je řádově 

10
4
 kJ ∙ kmol

-1 
[23]. 

 

3.2 Nebezpečí výbuchu hořlavých kapalin 

 

Obecně platí, že hořlavé a vznětlivé látky mohou vytvářet výbušnou atmosféru. 

Vlastnosti látek popisují příslušné technicko-bezpečnostní parametry, které jsou stanovovány 

experimentálně v laboratořích. Je nezbytné mít na paměti, že tyto parametry nejsou 

fyzikálními konstantami, ale závisí na technice a metodice při jejich měření. Hořlavé látky 

mohou vytvářet výbušné směsi, jsou-li dostatečně dispergovány. Aerosoly a mlhy vytváří 

kapičky o velikosti menší než 1 mm. V praxi se často vyskytují i kapičky o velikosti 0,1 – 

0,001 mm. Nebezpečí výbuchu nastává, jestliže jsou splněny látkové předpoklady výbuchu. 

Výbuch je v praxi nežádoucí jev, který svými zejména tlakovými účinky boří stavební 

konstrukce, narušuje hranice mezi požárními úseky, demoluje větrací systémy, výrobní 

zařízení, stroje a vše ostatní, co je v jeho dosahu. Je možný všude tam, kde je přítomen 

hořlavý plyn, páry nebo mlhy hořlavých kapalin případně jemné částice tuhé látky. 

K výbuchu dochází při koncentraci, která je ohraničena mezemi výbušnosti. Tyto meze 

výbušnosti mají velký praktický význam pro stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Skutečné pracovní podmínky se obvykle liší od laboratorních, a proto je důležité znát možné 
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vlivy na meze výbušnosti a uvažovat tyto vlivy při posuzování nebezpečí. V praxi jsou meze 

výbušnosti ovlivňovány mnoha vlivy: 

 Velikost iniciační energie – s rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah 

výbušnosti, především horní mez. 

 Počáteční tlak v okamžiku iniciace – zvyšuje se horní mez, dolní mez výbušnosti se 

snižuje jen nepatrně. Při snižování tlaku se rozsah mezí zužuje, až uzavírá. 

 Počáteční teplota – s počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Závislost je 

lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny hořlavé látky. 

 Vlhkost – u par a hořlavých plynů ovlivňuje rozsah výbušnosti jen nepatrně. 

 Obsah kyslíku – s rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výrazně posouvá 

k vyšším hodnotám, spodní mez není ovlivněna. 

 Vytváření hybridní směsi – již malé množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé 

kapaliny velmi prudce sníží spodní mez výbušnosti směsi kapiček hořlavé kapaliny 

se vzduchem. 

 

Pracovní podmínky charakterizuje pracovní teplota, tlak, stav pohybu prostředí (klid, 

turbulence), velikost, tvar a uspořádání pracovního prostoru, způsob zpracování kapaliny 

(rozstřik, nástřik, odpařování, kondenzace). U kapalin má vliv na vytváření směsi 

velikost výparné plochy. Při vypařování hořlavé kapaliny do nepohyblivého prostředí se 

jedná o molekulární difúzi. Jde o pomalý děj. Páry se nešíří, naopak se hromadí na místě 

vzniku a vytváří místní výbušnou koncentraci. Při konvektivní difúzi přechází hmota 

z jedné fáze do druhé nejenom v důsledku molekulárního pohybu, ale také v důsledku 

pohybu vzduchu a v důsledku intenzivního sdílení tepla. Tím se zvětšuje množství 

vypařující se kapaliny. Nad kapalinou vzniká malá vrstvička s nasycenou koncentrací 

par. U otevřeného povrchu hořlavé kapaliny např. u máčecích van, kalících lázní se nad 

hladinou vytváří výbušná koncentrace par hořlavé kapaliny, která je nebezpečná. U 

plynů a par hořlavých kapaliny je nutno uvažovat jejich poměrnou hustotu vzhledem ke 

vzduchu. Čím je hustota par a plynů větší, tím rychleji klesají dolů a šíří se do stran a 

přitom se postupně mísí se vzduchem. Hustota směsi par kapaliny se vzduchem je dána 

tlakem par kapaliny, který závisí na teplotě. Při tomto šíření a vhodné koncentraci mohou 

být iniciovány a může dojít k výbuchu, který při určitém množství výbušné směsi může 

přejít v detonaci, která je srovnatelná s účinky kondenzovaných výbušnin. 

Předpokladem pro vznik výbuchu je iniciační zdroj, který dodá potřebnou energii pro 

přípravu hořlavé látky a aktivaci výbušného nebo hořlavého souboru. Mezi nejdůležitější 
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iniciační zdroje patří plamen, horké povrchy, horké plyny, mechanické jiskry, elektrické 

jiskry, ionizační zařízení, ultrazvuk. Iniciační schopnost horkého povrchu je závislá na 

druhu a koncentraci výbušné směsi. Je tím vyšší, čím je teplota a povrch větší. Při 

delších časech styku výbušné směsi s horkým povrchem může dojít k předběžné reakci, 

tzv. studenému plamenu, při níž se tvoří rozkladné produkty vznětlivé již při nižší teplotě 

než původní směs. Teplotu vznícení výbušné směsi dále ovlivňuje velikost a tvar 

horkého tělesa i místní koncentrace v blízkosti horkého povrchu a částečně také materiál 

stěny. Příkladem horkých povrchů jsou horká tělesa, sušící boxy, povrchy zahřáté 

mechanickým třením (třecí spojky, brzdy, ložiska, průchodky hřídelí) nebo třískovým 

obráběním. 

Primární ochranou proti výbuchu je vyloučení jednoho ze čtyř předpokladů výbuchu: 

 prostor, kde se může koncentrace vytvářet, 

 hořlavá látka, 

 oxidační prostředek, 

 množství hořlavé látky a oxidačního prostředku k vytvoření nebezpečné koncentrace. 

Vyloučením prostoru nad hladinou odstraníme volný objem a výbušná koncentrace se 

nemá kde vytvářet. Řešením je skladování hořlavé kapaliny pod nebo nad vrstvou 

ochranné kapaliny (např. vody). Kapaliny spolu nesmí reagovat. Druhým způsobem je 

použití plovoucího nebo pontonového víka, které se s hladinou pohybuje nahoru a dolů. 

Třetím řešením jsou nádrže s pogumované tkaniny. Stěna nádrže se skládá v závislosti na 

stupni naplnění jako harmonika. Dalším řešením je použití stabilních pěn, emulzí a 

dutých mikrokuliček na hladině. 

Pokud nelze hořlavou látku odstranit nebo nahradit méně hořlavou, je možno 

větráním snížit její koncentraci na bezpečnou mez pod nebezpečnou koncentraci. 

Oxidační prostředek se odstraní pomocí inertizace – preventivní protivýbuchová 

ochrana. Oxidační prostředek se nahrazuje inertní látkou, např. dusíkem, oxidem 

uhličitým, vodní parou, vzácnými plyny nebo halogenovanými uhlovodíky. 

Sekundární ochranou jsou opatření k vyloučení zdrojů iniciace. Základem je klasifikace 

nebezpečných prostor do zón, které jsou založeny na četnosti a trvání výbušné atmosféry.  

Konstrukční terciární ochrana se použije, nelze-li zajistit vyloučení výbušné atmosféry a 

zabránit výbuchu. Zařízení se potom konstruují tak, aby byly v případě výbuchu účinky 

omezeny na bezpečnou míru a to pomocí: konstrukce odolné výbuchu, zařízením na 

odlehčení výbuchu, zařízením na potlačení výbuchu a zařízením k zabránění přenosu 

plamene a výbuchu [29]. 
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Obrázek 1: Destilace ropy [25] 

4 Specifikace studovaných látek 

 

Diplomová práce je zaměřena na kapaliny, které jsou používány ve spalovacích 

motorech. Jedná se o motorovou naftu a MEŘO, který je do motorové nafty přimícháván. 

Pokud se přidává více jak 30 % MEŘO do motorové nafty, mluvíme o tzv. 

bionaftě (II. generace). 

 

4.1 Motorová nafta  

 

Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků získávaných z ropy destilací a 

hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370 °C. Může obsahovat aditiva na zlepšení 

užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, 

mazivostní přísady a inhibitory koroze. Norma 

ČSN EN 590 stanovuje povinná měřítka pro jakost nafty a 

obsahuje obecné parametry jako je hustota, mazivost, 

filtrovatelnost při nízkých teplotách nebo obsah síry. Od 

roku 2004 tato norma určuje také maximální povolený 

objemový podíl biosložek typu MEŘO. Nejnovější 

ČSN EN 590 platná od 1. 11. 2009 povoluje přimíchávat až 

7 %. V současnosti se v Česku podle zákona 172/2010 Sb., 

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

přimíchává 6 % metylesteru řepkového oleje do nafty 

vyrobené z ropy. Norma ČSN EN 14 214 - Motorová 

paliva – Metylestery mastných kyselin (FAME) pro 

vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení, 

stanovuje měřítka kvality samotné složky MEŘO, 

především parametry limitující oxidační stálost (jodové 

číslo, obsah nenasycených kyselin), korozivní působení 

(obsah glyceridů) a zanášení trysek (volné kovy). Tyto dvě normy tedy říkají, co se 

konkrétně může do motorové nafty přidat a kolik toho nejvýše smí být. Proto těmto normám 

vyhovuje i motorová nafta bez jakéhokoli přídavku MEŘO [14]. 
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Obrázek 2: Motorová nafta 

Vyrábí se destilací ropy (obrázek 1). Je to komplex parafinických, 

cykloparafinických, aromatických a olejofinických uhlovodíků splňujících svými parametry 

požadavky normy ČSN EN 590. Jedná se o homogenní látku, složenou ze směsí sloučenin 

uhlovodíků s přidávanými aditivy ve formě detergentů, depresantů, mazivostních přísad a 

inhibitorů koroze. Z tohoto důvodu je nutné zajistit před měřením řádné promísení všech 

složek. Z důvodu problémů, které jsou spojeny s využíváním fosilních paliv, jak z hlediska 

environmentálního, tak z hlediska geopolitického je snaha snížit nebo alespoň částečně 

nahradit tyto zdroje. Pro tyto účely se využívá jako příměs do nafty nejčastěji methylester 

řepkového oleje (MEŘO). Podle zákona 172/2010 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů se od 

1. června 2010 v České republice přimíchává do automobilových paliv podíl biosložky, a to 

4,1 % bioetanolu do benzínu. Obsah bioethanolu v motorových benzinech smí být 

maximálně 5 % objemu. Do nafty se přimíchává 6 % metylesteru řepkového oleje. 

Přídavek nesmí překročit výši maximálního podílu stanoveného na 7 % objemu. Do roku 

2020 by se tento podíl měl podle evropské směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů zvýšit minimálně na 10 % objemu [12]. 

 

Specifické použití 

 

Motorová nafta na obrázku 2 je určena zejména pro použití jako 

pohonná hmota pro vznětové spalovací motory. Používá se také jako 

palivo pro některé typy turbín. Nesmí se používat pro vozidla, která jsou 

v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Dále se uplatňuje 

jako čisticí prostředek, pro svícení, topení nebo k zapalování ohně.  

 

4.1.1 Kvalitativní parametry 

 

Cetanové číslo - udává kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové 

charakteristiky. Čím vyšší hodnoty palivo dosahuje, tím je kvalitnější. Motory s přímým 

vstřikováním pak lépe startují, dosahují vyššího výkonu, menší spotřeby a kouřivosti. 

Hodnotu cetanového čísla můžeme zvýšit i dodatečnou aditivací pomocí přísad. 
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Hustota - je základní charakteristikou nafty, ze které lze usuzovat na její frakční a 

chemické složení. Udává hmotnost objemové jednotky v kg ∙ m
-3

. Je závislá na teplotě, proto 

musí být vždy uveden i teplotní údaj. Požadavek normy je 820 - 845 kg/m
3
 při 15 °C. 

 

Destilační zkouška - stanoví, v jakém teplotním rozmezí destilují v naftě přítomné 

uhlovodíky, případně další složky. Odhalí jednak kontaminaci benzínem i přítomnost těžko 

odpařitelných podílů olejového charakteru. Z objemu destilujícího do 250 °C se odhaduje 

velikost podílu petrolejové frakce v naftě. Požadavek normy je do 250 °C max. 65 % objemu 

a do 350 °C min. 85 % objemu. 

 

Filtrovatelnost - přibližně charakterizuje, při kolika °C lze očekávat ucpávání 

palivového filtru parafíny vyloučenými ve větším množství. Požadavek normy se liší podle 

třídy motorové nafty. 

 

Třída - směsnou motorovou naftu (s přídavkem MEŘO) dělíme podle použitelnosti v 

závislosti na klimatických podmínkách a její distribuce do tříd: 

 

 Třída B - filtrovatelnost: 0 ° C, distribuce: 15. 4. - 30. 9. 

 Třída D - filtrovatelnost: -10 ° C, distribuce: 1. 10. - 15. 11. a 1. 3. - 14. 4. 

 Třída F - filtrovatelnost: - 20 ° C, distribuce: 16. 11. - 28. 2. 

 

Mazivost - radikální snižování obsahu síry s sebou přineslo jeden problém. Ukázalo 

se totiž, že hluboce rafinovaná motorová nafta s obsahem síry pod 500 mg/kg ztrácí svou 

přirozenou mazací schopnost. Snížení mazivosti motorové nafty může způsobovat problémy 

u vstřikovacích čerpadel vznětových motorů. Proces ekologizace nafty charakterizovaný 

soustavným snižováním obsahu síry měl za následek postupné zhoršování mazivosti, takže 

musela být zavedena už při výrobě aditivace současných „ekologických naft“ mazivostní 

přísadou a také zkouška hodnotící, zda úroveň mazivosti není pod únosným minimem [13]. 
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4.1.2 Identifikace nebezpečnosti 

 

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, je 

motorová nafta klasifikována jako nebezpečná hořlavina III. třídy nebezpečnosti, podezřelá 

z karcinogenity, zdraví škodlivá a nebezpečná pro životní prostředí. Bezpečnostní značky 

zobrazuje obrázek 3. 

 

           

 

      

       dráždivé            nebezpečné pro zdraví      nebezpečné pro živ. prostředí     hořlavé 

Obrázek 3: Bezpečnostní značky [12] 

 

Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu vzplanutí. Při zvýšené teplotě 

může dojít k odpaření organických těkavých látek. Přípravek je podezřelý v případě často 

opakovaného kontaktu s kůží z možného karcinogenního účinku. Opakovaná expozice 

pokožky může způsobit vysušení a následné popraskání kůže. Inhalace par nebo mlhy může 

dráždit dýchací cesty a vyvolat ospalost a závratě. Při požití a následném zvracení se může 

látka dostat do plic a vyvolat jejich poškození. V případě dlouhodobého působení hrozí 

toxicita pro vodní organizmy [12]. 
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4.1.3 První pomoc 

 

V případě první pomoci se postiženému uvolní těsný oděv a udržuje se v teple a v 

klidu. Pokud je postižený při vědomí, uloží se do stabilizované polohy a okamžitě se přivolá 

lékařská pomoc. Pokud postižený není při vědomí a nedýchá, zajistí se průchodnost 

dýchacích cest, poskytne se postiženému masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská pomoc. 

Pokud postižený není při vědomí a dýchá, uloží se do stabilizované polohy a přivolá se 

lékařská pomoc.  

Expozice vdechováním: Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, 

udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžitě se přivolá lékařská pomoc. 

Styk s kůží: Oděv a obuv zasažené naftou okamžitě vysvlékneme a vyzujeme. Zasažená 

oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane 

podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledáme lékařskou pomoc. Kontaminované oblečení 

vypereme před dalším použitím. Obuv a ostatní oblečení z kůže vyměňte za novou. 

Zasažení očí: Zkontrolujeme přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má 

nasazeny, tak je vyjmeme. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné 

vody) po dobu minimálně 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledáme lékaře. 

Požití: Vyjmeme zubní protézu, pokud je u postiženého přítomna. Ústa vypláchneme vodou, 

nikdy nevyvoláváme zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledáme okamžitě 

lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držíme hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout 

do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložíme postiženého do stabilizované polohy 

s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledáme lékařskou pomoc [12]. 

 

4.1.4 Hašení požáru 

 

Vhodná hasiva: Těžká, střední, lehká vzduchomechanická pěna, hasicí prášek CO2. 

Nevhodná hasiva: Proud vody (použít pouze na chlazení). 

Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku. 

Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu 

dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací 

přístroj [12]. 
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4.1.5 Opatření při náhodném úniku 

 

Zabránit znečištění oděvu a obuvi produktem a kontaktu s kůží a očima. Použít 

vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv urychleně vyměnit. Větší úniky mohou být pokryty 

pěnou, pokud je to možné, z důvodu omezení tvorby par a aerosolů. Zajistit odvětrání 

zasaženého místa. Všechny osoby, nepodílející se na záchranných pracích, vykázat do 

dostatečné vzdálenosti. Co nejrychleji zabránit rozšíření úniku a vniku do kanalizací, 

podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe ohraničením prostoru (hrázky, norné 

stěny, uzavření kanálových vpustí). Uvědomit příslušné orgány. V případě úniku lokalizovat, 

a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo produkt mechanicky odstranit, stáhnout z 

povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, 

Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných popsaných nádob k předání k zneškodnění v 

souladu s platnou právní úpravou pro odpady [12]. 

 

4.1.6 Manipulace a skladování 

 

Objekt musí být vybaven podle příslušného standardu ČSN 75 3415 - Ochrana vody 

před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování. Při 

manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření. Dále je nutno se chránit proti 

možnosti nadýchání par nebo aerosolu, potřísnění kůže a očí. Při manipulaci s těžkými obaly 

použít vhodné manipulační prostředky a vyloučit možnost uklouznutí. Při práci nejíst, nepít, 

nekouřit. Pro skladování platí opatření podle ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro 

výrobu, skladování a manipulaci. Skladovat v dobře uzavřených nádržích umístěných na 

dobře větraném místě, z dosahu zápalných zdrojů a možnosti vniknutí vody a mechanických 

nečistot. Elektrická zařízení musí být provedena podle příslušných předpisů. Chránit před 

statickou elektřinou [12] . 
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4.1.7 Fyzikální a chemické vlastnosti 

 

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech uvádí tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Fyzikálně chemické vlastnosti motorové nafty[12] 

Skupenství kapalina 

Barva nažloutlá 

Zápach charakteristický, ropný 

Teplota vzplanutí nad 55 °C 

Hořlavost 
hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti 

(teplota vzplanutí nad 55 °C do 100 °C) 

Meze výbušnosti dolní 0,6 % obj., horní 6,5 % obj. 

Tlak páry 400 Pa při 40 °C 

Relativní hustota 820 až 845 kg/m
3
 při 15 °C 

Rozpustnost nerozpustná ve vodě 

Teplota vznícení nad 240 °C 

 

4.1.8 Toxicita 

 

Akutní toxicita:  orální toxicita (potkan) LD50 > 2000 mg/kg 

dermální toxicita (králík) LD50 > 5000 mg/kg 

inhalační toxicita (potkan) LC50 > 4100 mg/kg 

Karcinogenní aktivita je pozorována v přítomnosti opakovaného kožního podráždění. Toto 

riziko lze snížit zamezením kožnímu podráždění například používáním vhodných pracovních 

pomůcek a pracovního oděvu. 

Akutní toxicita pro vodní prostředí:   ryby LL50 (96 h) 21 mg/l 

řasy EL50 (72 h) 22 mg/l 

bezobratlí EL50 (48 h) 68 mg/l [12]. 
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4.1.9 Expoziční limity 

 

Obecná bezpečnostní a hygienická opatřeni: při práci s motorovou naftou nejíst, 

nepít, nekouřit. Před jídlem a pitím a po ukončení práce je třeba pokožku umýt teplou vodou 

a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. 

Omezování expozice pracovníků: 

Ochrana dýchacích orgánů:  Maska s filtrem. 

Ochrana očí:    Ochranné brýle proti chemickým vlivům. 

Ochrana rukou:   Ochranné rukavice. 

Ochrana kůže:   Ochranný pracovní oděv. 

 

PEL (mg/m
3
)   200 

NPK - P (mg/m
3
)  1000 

 

4.1.10 Přeprava motorové nafty 

 

Přeprava motorové nafty se provádí po železnici a silnici v cisternových vozech, 

případně produktovodem. Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě 

nebezpečného zboží podléhá předpisům RID a ADR (značení - tabulka 3) [12]. 

Při mimořádných událostech lze využít nehodovou službu TRINS (transportní informační a 

nehodový systém). Poskytuje nepřetržitou odbornou i praktickou pomoc při řešeni 

mimořádných situaci spojených s přepravou či skladováním nebezpečných chemických látek 

na území ČR. Pomoc je poskytována přes operační střediska HZS nebo přes republikové 

koordinační středisko Chemopetrol, a. s., Litvínov. 
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Tabulka 3: Pojmenování a označení [12] 

Identifikační číslo nebezpečnosti 30 

UN číslo 1202 

Klasifikační kód F1 

Třída nebezpečnosti pro přepravu 3 

Obalová skupina III. 

Bezpečnostní značka 3 

 

4.1.11 Věty o rizikovosti a bezpečném nakládání 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty): 

 

R 20   Zdraví škodlivý při vdechování. 

R 38   Dráždí kůži. 

R 40   Podezření na karcinogenní účinky. 

R 51/53  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí. 

R 65   Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

R 66   Opakovaná expozice může způsobit vysušování nebo popraskání kůže. 

 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): 

 

S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 23   Nevdechujte páry. 

S 24   Zamezte styku s kůží. 

S 36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 

S 51   Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

S 61   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  

S 62  Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukažte obal nebo označení [12]. 
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Obrázek 4: MEŘO 

4.2 MEŘO 

 

Jedná se o zkratku methylesteru řepkového oleje. Současně s touto zkratkou se 

můžeme setkat i s evropskou FAME - Fatty Acid Methyl Ester, tj. metylestery mastných 

kyselin, vyrábí se rafinačním procesem a následnou esterifikací, kdy se mísí olej vylisovaný 

z řepkových semen s metanolem za „spolupráce“ katalyzátorů (např. hydroxid sodný).  

MEŘO (obrázek 4) je čistá nažloutlá kapalina bez mechanických nečistot a viditelné 

vody, je neomezeně mísitelná s motorovou naftou. Je netoxická, neobsahuje těžké kovy ani 

žádné škodlivé látky, které by škodily zdraví, je agresivní vůči běžným nátěrům a pryžím. 

Při výrobě MEŘO se jako vstupní surovina používá řepkový olej a menší množství 

metanolu. Celý proces se tak skládá z lisování oleje, filtrování a následné chemické reakce 

oleje, metanolu a katalyzátoru na methylester a glycerin. Ve srovnání s motorovou naftou 

dochází při spalování MEŘO k významnému snížení emisí nespálených uhlovodíků, částic a 

na nich navázaných polycyklických aromatických uhlovodíků. Oproti motorové naftě 

neobsahují rostlinné oleje žádnou síru, a proto při jejich spalování nedochází ke vzniku 

oxidu síry SOx, které ve styku se vzdušnou vlhkostí vytváří kyseliny a jsou příčinou tzv. 

kyselých dešťů. Vysoký obsah kyslíku v MEŘO má pozitivní vliv na oxidaci a tím na 

snižování úrovně smogu ve městech [14]. 

 

Složení MEŘO: 

 98 % methylesteru mastných kyselin řepkového oleje 

 1 % směsi mono-, di- a triglyceridů 

 0,3 % metanolu 

 0,3 % volných mastných kyselin 

 0,02 % volného glycerolu  

 Zbytek tvoří nezmýdelnitelné látky [14]. 

 

Metylestery řepkového oleje tvoří základní složku bionafty. Vedlejším produktem 

výroby metylesteru je glycerin, který lze použít dále v chemickém průmyslu, k výrobě 

mýdel, zubních past, atd. V zahraničí se k výrobě bionafty používá např. olej ze sójových 

bobů. MEŘO se používá jako základní a stěžejní složka současné bionafty (II. generace). V 

té je ho obsaženo minimálně 30 % a je z velké části zodpovědný za její příznivé ekologické 

vlastnosti. Je z 95 % biologicky odbouratelný do 28 dní a tuto velmi příznivou vlastnost 
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Obrázek 5: Řepka olejka [26] 

„dává“ i celé bionaftě. MEŘO je čirá kapalina bez jakýchkoliv nečistot, zabarvená do žluta, s 

vodou nemísitelná. MEŘO je hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti, neobsahuje 

polychlorované bifenyly ani látky obsahující těžké kovy. Při znečištění půdy se MEŘO samo 

biologicky odbourá [15]. 

 

4.2.1 Výroba řepkového oleje  

 

Řepkový olej se vyrábí z řepky olejky (obrázek 5) ve velkých 

průmyslových lisovnách s předehřevem nebo ve středních a malých 

lisovnách technologií lisováním „zastudena“ (tj. bez předhřevu 

řepkových semen). V průmyslových lisovnách je produktem řepkový 

šrot s minimalizovaným obsahem zbytkového oleje (asi 2 %), protože 

velké tukařské závody jsou vybaveny technologickým zařízením pro 

extrakci (provozem, ve kterém se pomocí organických rozpouštědel 

získává z výlisků velká část zbytkového oleje). Takto získaný olej má 

však zpravidla vysoký podíl látek obsahujících fosfor (vliv vysokých 

teplot a tlaků), které se musí před dalším zpracováním oleje na MEŘO odstranit chemicko-

fyzikálními procesy. 

 

Olej z lisování procesem „zastudena“ nemá nadbytečný obsah fosforu. Vedlejším 

produktem jsou však řepkové výlisky s obsahem zbytkového oleje v rozsahu od 12 do 

16 % hm. (v závislosti na použitém zařízení). Řepkové výlisky i šroty se používají jako 

žádané bílkovinné složky krmných směsí (mohou částečně nahradit např. dovážené sojové 

šroty). Kromě toho jsou řepkové výlisky s obsahem 10 až 15 % zbytkového oleje v krmné 

směsi energetickým přínosem [16].  

 

4.2.2 Výroba MEŘO 

 

Chemickým procesem se z řepkového oleje vyrobí MEŘO a vedlejším produktem je 

surový glycerin. V podstatě jde o chemickou reakci s metanolem (za přítomnosti alkalických 

hydroxidů jako katalyzátorů), která probíhá buď za běžné, nebo i zvýšené teploty 
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(v závislosti na zvolené technologii). Získaný MEŘO se izoluje od vedlejšího produktu - 

surového glycerinu - a čistí se. Surový glycerin se chemicky rafinuje (buď v centrální 

rafinační jednotce, kde se soustřeďuje surovina z malých a středně velkých výroben MEŘO, 

nebo přímo ve velkokapacitních výrobnách MEŘO). Po finalizaci u specializovaného 

zpracovatele je čistý glycerol žádaným produktem, zejména pro další využití v chemickém 

průmyslu. Velké výrobny MEŘO jsou schopny izolovat i mastné kyseliny jako další vedlejší 

produkt (pro výrobu technických přípravků v tukovém průmyslu). 

MEŘO se v ČR využívá jako nezastupitelná složka ekologického směsného motorového 

paliva – bionafty (obsah přes 30 % hm. MEŘO). V některých evropských zemích se používá 

přímo jako motorové palivo nebo médium pro výrobu tepla (alternativní topný olej). V ČR 

nejsou pro přímé využití MEŘO vytvořeny příznivé ekonomické podmínky. 

 

Výroba směsného paliva 

 

Smísením MEŘO s vybranými ropnými produkty a přísadami se vyrábí v ČR směsné 

motorové palivo (směsná motorová nafta), jehož jakostní parametry jsou stanoveny 

v ČSN EN 590 a ve vyhlášce 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu 

sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci. 

Obecné a zjednodušené technologické schéma výroby MEŘO a jeho komplexního využití, 

včetně vedlejších produktů, je uvedeno na obrázku 6 [16]. 

 



 33 

 

Obrázek 6: Schéma výroby MEŘO[27] 

 

4.2.3 Údaje o nebezpečnosti MEŘO 

 

Tato kapalina neobsahuje žádné nebezpečné látky, ale je charakterizována jako 

dráždivá (Xi). Za běžných podmínek má bezvýznamné riziko na člověka, pokud nedojde k 

zahřátí nebo zapálení kapaliny či par. Ve velkém množství působí škodlivě na vodu a půdu. 

Je třeba zabránit průniku výrobku do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy. 

Látka je za běžných podmínek biologicky (aerobně) odbouratelná z 95 % za 28 dní. MEŘO 

je hořlavou kapalinou IV. třídy nebezpečnosti. Páry výrobku tvoří se vzduchem výbušnou 

směs. Výrobek může akumulovat statickou elektřinu [17]. 
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4.2.4 Pokyny pro první pomoc 

 

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat postiženého ve stabilizované poloze. Projeví-

li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnout mu 

informace z bezpečnostního listu. 

Při nadýchání 

Dráždivý. Při nadýchání aerosolu je nutno vyjít na čistý vzduch. Při potížích s dýcháním 

zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple, při zástavě dechu 

provádět umělé dýchání a přivolat lékaře. Pokud příznaky podráždění přetrvávají, vyhledat 

lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží 

Dráždivý. Kůži omýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout. 

Při zasažení očí 

Dráždivý. Vyndat kontaktní čočky. Oči důkladně promýt velkým množstvím vody po dobu 

15 - 20 min. a zajistit lékařské ošetření. 

Při požití 

Nevyvolávat zvracení. Vypláchnout ústa, pít vodu. Přivolat lékaře. Osobám v bezvědomí 

nikdy nepodávat nic ústy [17]. 

 

4.2.5 Opatření pro hašení 

 

Vhodná hasící média: Těžká a střední hasící pěna, vodní sprej (mlha), hasící prášek, CO2. 

Nevhodná hasící média: Voda (vhodná pouze na chlazení). Vodní proud může způsobit 

spláchnutí hořící kapaliny a rozšíření ohně. 

Zvláštní nebezpečí: Na vzduchu hoří čadivým plamenem. 

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací 

přístroj. 

Další údaje: Zabránit odtékání odpadů z hašení požáru do kanalizace. 

Speciální hasební postupy: Pro chlazení sudů a barelů vystavených požáru používejte vodní 

mlhu. 
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Neobvyklá požární a výbušná rizika: Hadry nebo sorbety, například porézní 

materiály (Experlit), písek, apod., nasycené rozlitým MEŘO mohou způsobit spontánní 

vznícení v případě, že jsou skladovány poblíž hořlavých látek a není s nimi manipulováno 

předepsaným způsobem. Likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Hadry a sorbety 

nasycené rozlitým MEŘO skladujte ve schválených bezpečnostních kontejnerech a 

nádobách. Také jejich likvidaci provádějte předepsaným způsobem. Hadry nasycené MEŘO 

lze vyprat za pomoci mýdla nebo tenzidu a vody. Jejich sušení provádějte vždy v dobře 

větraných prostorách. Hasiči by během hašení požáru MEŘO by měli používat dýchací 

přístroje, aby zabránili nadýchání kouře a výparů výrobku [17]. 

 

4.2.6 Opatření při náhodném úniku 

 

Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit kontaktu výrobku s kůží a očima. Pro 

únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. 

Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Vykázat z místa všechny osoby, 

které se nepodílejí na záchranných pracích. Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. 

Nevypouštět do kanalizace. Zabránit průniku látky do půdy a vody. Zastavit únik materiálu, 

pokud je to možné. Z blízkosti uniklého materiálu odstranit všechny možné zdroje zapálení, 

rozlitý materiál shromáždit na nejmenší možnou plochu. Malá množství rozlitého výrobku 

odstranit za pomoci vhodného absorpčního materiálu. Nasycený materiál odstranit tak, aby 

se zabránilo spontánnímu zapálení. Tvrdé povrchy kontaminované výrobkem vyčistit 

bezpečným rozpouštědlem nebo čisticím prostředkem, odstranit zbývající olejový film na 

povrchu. Mastný charakter tohoto filmu způsobuje vznik nebezpečného kluzkého povrchu, 

umýt tenzidem [17]. 

 

4.2.7 Opatření při skladování 

 

Pro skladování platí ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci. Objekt musí být vybaven podle ČSN 75 3415 - Ochrana vody před 

ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování. Skladovat v 

dobře větratelných prostorách mimo zdroje vznícení (mimo dosah látek se silným oxidačním 
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účinkem, mimo zdroje tepla a mimo dosah zápalných zdrojů a přímého slunečního záření). 

Elektrická zařízení musí být provedena dle příslušných předpisů. Chránit před statickou 

elektřinou. Zákaz kouření. Výrobek se skladuje v uzavřených nádobách při teplotách mezi 

10 a 50 °C, doporučené jsou ocelové nádoby [17]. 

 

4.2.8 Specifické použití 

 

MEŘO je určen zejména pro použití jako pohonná hmota pro vznětové spalovací 

motory. Používá se také jako palivo pro některé druhy turbín. Nesmí se používat pro vozidla, 

která jsou v provozu v uzavřených prostorách. Nesmí se nevylévat do kanalizace [17]. 

 

4.2.9 Fyzikální a chemické vlastnosti 

 

Základní fyzikálně chemické vlastnosti uvádí tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Fyzikálně-chemické vlastnosti MEŘO[17] 

skupenství při 20 °C kapalina 

vzhled a zápach žlutavá kapalina, slabý zápach 

průměrná molekulová hmotnost 294,4 g ∙ mol
-1

 

bod varu 300 °C 

výhřevnost 37 MJ ∙ kg
-1

 

cetanové číslo ≥ 51 

filtrovatelnost (třída) 0 °C (B), -10 °C (D), -20 °C (F) 

obsah esterů > 99 % 

obsah metanolu 0,2 % 

hustota 0,86 - 0,90 g ∙ cm
-1

 

bod vzplanutí > 120 °C 

bod tuhnutí - 6 °C 
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4.2.10 Toxikologické informace 

 

Akutní toxicita: 

LD50 orálně - potkan > 2 000 mg ∙ kg
-1

 tělesné hmotnosti 

LD50 dermálně - potkan, králík > 2 000 mg ∙ kg
-1

 tělesné hmotnosti 

LC0 3 000 mg ∙ l
-1

 

LC50  5 500 mg ∙ l
-1

 

LC100  10 000 mg ∙ l
-1 

[17]. 

 

4.2.11 Informace pro přepravu 

 

Přeprava MEŘO se provádí v železničních cisternových vozech, silničních 

cisternových vozech nebo produktovodem. Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí, ve smyslu aktualizace ve sdělení MZV č. 33/2005 Sb. 

Mezinárodních smluv (ADR). 

Ve smyslu ČSN EN 14 214 je se MEŘO dělí do tříd B T, D, F. 

Časové rozmezí pro distribuci:  

Třída B T   15. 4. - 30. 9. 

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

Třída F   16. 11. - 28. 2. 

 

Odpovídající transportní název: 

Metylestery mastných kyselin C16 - C18 a C18 nenasycených, min. 99 % 

Další názvy: MEŘO, Metylester, Biopalivo, Ekonafta, Biodiesel, Bio Diesel, Ekofuel, 

Biocel. 

UN číslo: Není klasifikováno 

Číslo nebezpečí: Není klasifikováno 

Klasifikační kód: Není klasifikováno 

Třída: Není klasifikována 

Obalová skupina: Není klasifikována 

Bezpečnostní značky: Nejsou uvedeny 
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Kód pro cisterny ADR: LGBF 

Stupeň plnění obalu: 94 % 

 

Seznam použitých R-vět a S-vět: 

R – 36/38  Dráždí oči a kůži 

R – 66   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

 

S – 2   Uchovávejte mimo dosah dětí 

S – 36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 

S – 61   Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

S – 62  Při požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu obal 

nebo označení [17]. 

 

4.2.12 Srovnání motorové nafty a MEŘO 

 

Srovnání fyzikálně - chemických vlastností uvádí tabulky 5, 6, 7, 8.  

 

Tabulka 5: Srovnání fyzikálně - chemických vlastností[16] 

Vlastnosti Měrné jednotky Řepkový olej MEŘO Motorová nafta 

Hustota při 15 
o
C kg ∙ m

-3 
915 880 840 

Bod vzplanutí 
o
C 300 > 120 > 55 

Cetanové číslo  40 > 51 50 

Filtrovatelnost 
o
C 15 0/-10/-20 0/-10/-20 

Výhřevnost MJ ∙ kg
-1

 36 37,1 42,5 
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Tabulka 6: Elementární analýza MEŘO a motorové nafty[16] 

Zastoupením prvků (%) MEŘO Motorová nafta 

C 76,5 - 77,5 86,5 - 87,0 

H 12,1 - 12,3 13 

O 10,4 - 11,0 - 

S 0,002 - 0,003 do 0,05 

 

Tabulka 7: Srovnání vybraných vlastností směsného paliva (30 % MEŘO + 70 % motorová nafta) s 

motorovou naftou[16] 

Ukazatel Změna proti běžné motorové naftě 

Kouřivost - 40 % 

Částice (emise) - 25 % 

Aromatické uhlovodíky (emise) - 47 % 

 

Tabulka 8: Porovnání emisí [4] 

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 

 

4.3 Bionafta 

 

Bionafta je motorová nafta pro vznětové motory s obsahem methylesterů řepkového 

oleje nad 30 % MEŘO. Zbývající části této směsi jsou motorová nafta a příslušná aditiva. 

Může být používána jako palivo bez jakékoliv úpravy motoru. Význam a spotřeba bionafty v 
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Evropské unii neustále stoupají. Při teplotě 20 °C je to kapalina bez viditelné vody, méně 

nebo více zabarvená do žluta. Současná bionafta II. generace je doplněna a upravena látkami 

ropného charakteru, které musí být hluboko odsířené a dearomatizované, aby byla zachována 

podmínka biologické odbouratelnosti. Bionafta je tedy palivo, u kterého je část ropného 

produktu (motorové nafty) nahrazena methylestery, získanými z rostlinné produkce. 

Bionafta si zachovává základní vlastnosti motorové nafty a přitom působí velmi ekologicky 

na životní prostředí, na motor a palivovou soustavu. Výhodou těchto paliv je nižší cena, 

neboť vysokoprocentní směsi a čistá biopaliva jsou osvobozena od spotřební daně. Současná 

bionafta II. generace je považována za velký pokrok v oblasti alternativních paliv a je na 

nesrovnatelně vyšší úrovni proti původní bionaftě I. generace [14]. 

 

4.3.1 Bionafta jako palivo 

 

Nejvíce poznatků o využití řepky pro výrobu motorového paliva do vznětových 

motorů existuje v Evropě. I když za průkopnickou zemi je považováno sousední Rakousko, 

jeho role je v současné době již zastíněna ambiciózním rozvojem výroby biopaliv především 

ve Francii. Obecně se dá říci, že vedoucími zeměmi v EU jsou kromě Francie především 

Německo a Itálie. 

 

Výhody biopaliva: 

 

 Nepřispívá ke zvyšování skleníkového efektu - má vyrovnanou uhlíkovou bilanci. 

 Jedná se o palivo bez síry, bez aromátů, bez polyaromátů. 

 Dává možnosti rozvoje zemědělské výroby a využití domácích zdrojů. 

 Lze zásobovat ekologicky ohrožené oblasti CHKO a velká centra měst tímto 

palivem.  

 Je to alternativní palivo velmi podobné motorové naftě. 

 Mastnější než motorová nafta (přídavek snižuje opotřebení motoru). 

 Kouřivost vznětových motorů klesá až na 60 % proti tradičnímu palivu.  

 Jeho parametry jsou přesně normovány – ČSN EN 14 214 + A1. 

 Je biologicky rozložitelné. 

 Obnovitelné. 
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Nezpůsobuje ve vodě mikrobiologické zatížení až do koncentrace 10 000 mg/l a je 

pro ryby neškodné. Testy na Univerzitě v Idaho prokázaly, že ve vodním roztoku je po 

28 dnech degradováno 95 % bionafty. 

 

Nevýhody biopaliva: 

 

 Energetická náročnost celého výrobního procesu. 

 Jsou jen omezené možnosti výroby. 

 Vykazuje špatný vliv na olejovou náplň. Dochází k ředění oleje. 

 Má schopnost uvolňovat organické usazeniny v palivovém systému. 

 Zkracuje se výměna palivových filtrů. 

 Zvyšuje se spotřeba paliva oproti běžnému palivu přibližně o 8 %. 

 Snižuje výkon motoru. 

 Je agresivní vůči plastům a vůči laku [19]. 
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5 Bezpečné skladování a výroba hořlavých kapalin 

 

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

teplotu vznícení. Podle ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci, se za hořlavé kapaliny považují chemické sloučeniny, jejich směsi a roztoky, 

které splňují tyto podmínky: 

 Jsou kapalné při teplotách, ve kterých se výrobních a skladových prostorech 

vyskytují. 

 Mají definovanou teplotu vzplanutí podle normou určených zkušebních metod. 

 Můžeme u nich stanovit teplotu hoření. 

V normě ČSN 65 0201 je jednoznačně specifikována hranice, kdy se prostory 

s hořlavými kapalinami posuzují podle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - 

Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty a kdy podle 

ČSN 65 0201. 

Sklady hořlavých kapalin, které jsou řešeny podle normy ČSN 65 0201, musí vždy 

tvořit samostatný požární úsek. Největší množství hořlavých kapalin v hlavním skladu uvádí 

tabulka 9. Hořlavé kapaliny, u nichž nebyla stanovena teplota vzplanutí, se považují za 

hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny II. a III. třídy nebezpečnosti, které 

jsou při skladování nebo zpracování zahřívány na teplotu vzplanutí nebo vyšší se také 

posuzují jako hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny IV. třídy 

nebezpečnosti, které jsou při skladování nebo zpracování zahřívány na teplotu vzplanutí 

nebo vyšší, nebo když jsou na teplotu vyšší než je poloviční hodnota teploty vzplanutí 

zahřívány zařízení, se kterými kapalina může přijít do styku, se z hlediska požadavků 

posuzují jako hořlavé kapaliny III. třídy nebezpečnosti [28]. 
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Tabulka 9: Největší množství hořlavých kapalin v hlavním skladu [28] 

Hlavní sklad hořlavých 

kapalin 

Třída nebezpečnosti Nízkovroucí 

kapaliny I. II. III. a IV. 

a) v přepravních obalech 50 m
3 

200 m
3 

2 000 m
3 

1 m
3 

b) v kontejnerech nebo 

v mobilních nádržích 
500 m

3 
2 000 m

3 
20 000 m

3 
1 m

3 

c) ve skladovacích nádržích 5000 m
3 

20 000 m
3 

neomezeno 50 m
3 

V jednom požárním úseku provozního skladu může být nejvýše 100 m
3
 hořlavých 

kapalin všech tříd nebezpečnosti, kromě nízkovroucí kapaliny. V případě přepravních 

obalů a I. třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin je mezní množství jen 50 m
3
. 

 

5.1 Prevence při výrobě a skladování 

 

U otevřených technologických zařízení musí být respektována následující preventivní 

opatření: 

 Umístění výrobního bloku s nebezpečnými technologickými zařízeními z hlediska 

požáru a výbuchu s ohledem na celkovou zástavbu závodu.  

 Příjezdové komunikace, jak kolem celého výrobního bloku, tak i uvnitř bloku 

k jednotlivým aparátům a zařízením. Příjezdové komunikace vhodné pro příjezd 

hasičských jednotek jsou dimenzovány podle ČSN 73 0804. 

 Umístění jednotlivých zařízení uvnitř výrobního bloku je ovlivněno především 

potřebami technologie. Z hlediska požární bezpečnosti je však třeba dbát na 

dostatečné odstupové vzdálenosti mezi zařízeními a stavebními objekty a na jejich 

přístupnost pro hasiče.  

 Ochrana nosných konstrukcí technologických zařízení. Je třeba zabezpečit toto 

zařízení před zřícením a případným zničením okolních zařízení a objektů. 

 Důležitým opatřením je požadavek na nehořlavost a nepropustnost podlah a na jejich 

odolnost proti chemickým účinkům hořlavých kapalin. Podlahy musí být 

vyspádovány, aby nemohlo dojít k rozlití kapalin mimo stanovenou plochu 

(zachycení v záchytných a havarijních jímkách). 
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Nebezpečí vzniku požáru ve skladech hořlavých kapalin nevzniká tím, že jsou zde 

tyto kapaliny uskladněny, ale tím, že při jejich dopravě a další manipulaci s nimi (překládání, 

stohování) dochází k poškození obalů a rozlití. Pokud jsou sklady (zejména sklady příruční a 

provozní s hořlavými kapalinami v přepravních obalech) spojeny s provozovnou, je zde další 

možné nebezpečí vzniku požáru, a to při plnění kapalin do menších nádob, přelévání 

apod. [28]. 

 

5.2 Skladování v přepravních obalech a kontejnerech 

 

Stavebně preventivní opatření skladů vycházejí ze zásady, že každý takový sklad 

musí tvořit samostatný požární úsek podle normy ČSN 73 0804 a podle druhu skladu jsou 

stanovena ještě další zpřísňující opatření. Otevřené sklady hořlavých kapalin v přepravních 

obalech a kontejnerech mohou být situovány jako samostatné nebo přistavěné. 

U samostatných skladů spočívá preventivní protipožární zabezpečení: 

 v jejich uspořádání, (ponechání volných vnitřních komunikací pro dopravu, 

manipulaci a protipožární zásah), 

 v jejich umístění uvnitř závodu, (v zachování dostatečných odstupových vzdáleností 

od sousedních objektů), 

 v provedení opatření, která zamezí rozlití kapalin a šíření požáru (provedení podlahy 

skladu, výška skladování, uložení obalů) [28]. 

 

5.3 Skladování v nádržích 

 

Stručně lze říci, že požární bezpečnost při skladování hořlavých kapalin v nádržích je 

zajišťována: 

 vybudováním záchytných a havarijních jímek, 

 konstrukčními úpravami a zařízeními na nádržích, 

 stabilním, polostabilním hasicím zařízením. 
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Konstrukčními úpravami a zařízeními na stacionárních nádržích jsou: 

 konstrukce skladovací nádrže odolávající předpokládanému provoznímu přetlaku i 

podtlaku 

 zařízení pro měření výšky hladiny kapaliny v nádrži (stavoznak) 

 ochrana proti korozi 

 vybavení nádrže větracím potrubím, které je opatřeno neprůbojnými pojistkami 

(u hořlavých kapalin III. a IV. třídy nebezpečnosti a u nádrží trvale zaplněných 

inertním plynem se zařízení zabraňující prošlehnutí plamene do nádrže nepožaduje) 

 zařízením, které umožní bezpečné odstraňování kalu a vody 

 zařízením, které zabezpečí nádrž, aby nebyla přeplněna a zařízením pro signalizaci 

nejvyšší dovolené hladiny 

 ochrana proti slunečnímu záření 

 provedení plnícího a vyprazdňovacího potrubí tak, aby plnící potrubí vyúsťovalo 

před potrubím vyprazdňovacím (tvorba elektrostatického náboje při plnění nádrže) 

 vybavení zařízením pro průběžné měření teploty se signalizací nejvyšší dovolené 

teploty. 

 

Prvkem bezpečného provozu nádrží jsou i dovolená množství hořlavých kapalin, 

kterými mohou být nádrže plněny. Norma stanovuje, že nádrže s objemem do 1000 m
3
 smějí 

být plněny nejvíce na 95 % jmenovitého objemu, nádrže s objemem do 1000 m
3
 a větším na 

97 % jmenovitého objemu [28]. 

 

5.4 Odstupové vzdálenosti 

 

Smyslem odstupových vzdáleností je zabránit přenosu požáru sálavým teplem 

z hořícího objektu na objekt sousední. Přenos požáru jiným způsobem (např. šířením po 

povrchu hořlavých látek, úletem jisker) není možné pomocí odstupových vzdáleností 

vyloučit. Úlet jisker může být i na vzdálenost několika set metrů a je závislý na mnoha 

dalších okolnostech, jako je směr a rychlost větru, druh hořlavé látky apod. Zabránění 

přenosu požáru sálavým teplem je však možné volbou dostatečné odstupové vzdálenosti. 

Rozhodujícím kritériem pro stanovení odstupové vzdálenosti je proto tepelná energie 

vyzařovaná při požáru. Množství vyzařované energie závisí především na velikosti plochy 
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hořícího objektu. Z této úvahy vyšly i zásady pro stanovení odstupových vzdáleností od 

otevřených skladů hořlavých kapalin, a to jak skladů s nádržemi, tak i skladů s přepravními 

obaly a kontejnery [28]. 
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6 Měření 

 

Popisy zkušebních zařízení, podmínky zkoušek a provedení zkoušek pro stanovení 

teploty vznícení jsou uvedeny v těchto normách: 

 

 ČSN EN 14522 - Stanovení teploty vznícení plynů a par. 

 IEC 79-4 - Metody zkoušek stanovení teploty vznícení 

 DIN 51 794 - Zkoušení minerálních olejů a uhlovodíků. Stanovení teploty vznícení 

 ASTM-E 659-78 - Standardní zkušební metoda pro teplotu vznícení kapalných 

chemikálií 

 BS 4056 Metoda stanovení teploty vznícení plynů a par 

 NF T 20-037 Chemické výrobky pro průmyslové využití. Stanovení teploty vznícení 

těkavých kapalin a plynů [22]. 

 

Je třeba zdůraznit, že různými zkušebními metodami se získají různé hodnoty. Je to 

způsobeno jedinou velmi jednoduchou příčinou. Tyto výsledky mají málo společného se 

skutečnou teplotou vznícení. Je tedy nutnost uvádět zkušební metodu, přesné složení směsi 

či čisté látky při interpretaci experimentálních údajů [24]. 

 

Stanovení teploty vznícení jsem prováděl podle normy ČSN EN 14522 - Stanovení 

teploty vznícení plynů a par. Zkušební metoda uvedená v této evropské normě je navržena 

pro stanovování teploty vznícení hořlavých plynů nebo par ve směsi se vzduchem nebo ve 

směsi se vzduchem a inertním plynem při okolním tlaku a teplotě do 650 °C. 

Při zkoušce se mění množství látky a teplota zkušební nádoby, ve které je vzduch 

nebo směs vzduchu s inertním plynem tak, aby se našla nejnižší teplota, která povede ke 

vznícení. 

 

Zkušební zařízení (obrázek 7) se skládá z těchto prvků: 

 Zkušební nádoba (1) 

 Držák zkušební nádoby (4) 

 Kalibrovaný měřící termočlánek (5, 6) 

 Elektrická horkovzdušná pec (2) 

 Měřící zařízení pro dávkování hořlavých látek 
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 Zrcadlo pro pozorování vznícení (3) 

 Stopky 

 Vybavení na pročištění zkušební nádoby 

 

         

Rozměry v milimetrech 

Obrázek 7: Zkušební zařízení [3] 

 

Zkušební nádobou musí být 200 ml Erlenmeyerova baňka (obrázek 8) 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 vnějším povrchu baňky ve vzdálenosti 

(25 ± 2) mm ode dna baňky. Držák Erlenmeyerovy baňky musí zajistit, aby tepelné ztráty 

přes držák byly co nejnižší. Je-li držák uchycen na hrdlo, musí být zajištěno, že není využito 

více než (5 ± 2) mm výšky hrdla baňky. 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. Vzdálenost baňky od 

stěny pece musí být nejméně 4 mm. Měřící zařízení (pipeta) musí být konstruováno tak, aby 

bylo možné měřit kapky o objemu (25 ± 10) µl. Zrcadlo má být umístěno asi 25 cm nad 

otvorem zkušební nádoby, aby umožnilo pozorování vznícení hořlavé kapaliny. Doba 

zpoždění se měří stopkami s přesností na sekundy. Zařízení pro pročištění zkušební nádoby 

čistým vzduchem musí umožňovat rychlé a úplné vyčištění zkušební nádoby. Může být 

použito zařízení na automatické sledování vznícení. Musí pak zaregistrovat všechny druhy 
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plamenů (bledé, malé). Za vznícení se považuje jakýkoliv viditelný plamen, který je 

pozorován v zrcadle (studený plamen). 

 

 

Obrázek 8: Erlenmeyerova baňka 

 

Měřený vzorek o požadovaném objemu se stříkne po kapkách do středu zkušební 

nádoby rychlostí 1 – 2 kapky za sekundu. Je vyloučeno zvlhčení bočních stěn zkušební 

nádoby. Norma umožňuje změřit teplotu vznícení pomocí metody P a metody S. Metoda P 

se využije, pokud existuje náznak, že zkoušená hořlavá látka má parabolický tvar závislosti 

teploty vznícení na množství látky. Metoda S se použije, pokud nejsou známy žádné údaje o 

složení zkoušené látky nebo neexistuje žádný náznak na parabolickou závislost. Já jsem 

prováděl měření podle metody S [3]. 

 

6.1 Zajištění bezpečnosti při měření 

 

Proti různým nebezpečím, která mohou vznikat během zkoušky, musí být přijata 

bezpečnostní opatření na ochranu zdraví obsluhy. Především manipulace s hořlavými 

kapalinami musí být prováděna takovým způsobem, aby bylo minimalizováno nebezpečí 

požáru. Musí být provedena opatření na ochranu proti nebezpečím vznikajícím při 

manipulaci s toxickými hořlavými látkami nebo toxickými spalinami. Musí být provedena 

opatření na ochranu proti poranění horkými povrchy. 

Během práce na zkušebním zařízení je obsluha vystavena následujícím rizikům: 

 Riziko popálení (použít rukavice, brýle nebo ochranný štít) 

 Riziko nadýchání se toxických zplodin (zajistit dostatečné odsávání nebo větrání) 
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 Riziko potřísnění chemickými látkami (použít ochranný plášť, pryžové či jiné 

rukavice – dle charakteru látky). 

 

Na základě provedené analýzy rizika byly stanoveny organizační a technická opatření 

pro eliminaci rizik pro práci na zkušebním zařízení a doporučeny osobní ochranné pracovní 

pomůcky. Pro bezpečnou práci na zkušebním zařízení pro stanovení teploty vznícení hořlavé 

kapaliny podle ČSN EN 14522 v Laboratoři materiálů a kapalin musí být provedena 

následující opatření: 

 

  Manipulaci se zkušebním zařízením může provádět pouze osoba před začátkem 

práce proškolená z hlediska bezpečnosti práce v laboratořích a bezpečnosti práce na 

zkušebním zařízení. 

 Při proplachování zařízení stlačeným vzduchem před další zkouškou je třeba použít 

ochranné rukavice proti teplu. 

 Laboratoř musí být vybavena funkčním hasicím přístrojem. 

 V laboratoři musí být hygienické potřeby pro očistu obsluhy. 

 Musí být k dispozici návod k použití zařízení – zkušební postup. 

 Před začátkem práce musí být obsluha proškolena o první pomoci v případě úrazu. 

 

6.2 Postup měření 

 

Teploty vznícení jsem stanovoval na dvou aparaturách v Laboratoři materiálů a 

kapalin Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství. Používané vzorky pochází se společnosti Čepro, a. s., z jejich zkušební 

laboratoře ve Střelicích u Brna. Zkušební zařízení nebylo vybaveno automatizovaným 

monitorovacím snímačem plamenů. K vyplachování zkušební nádoby byl použit stlačený 

atmosférický vzduch. 

Zapnutím hlavního vypínače se uvede regulátor teploty (obrázek 9) do chodu. 

Nastavení se provádí pouze na prostředním regulátoru. Tlačítkem „0“ se regulátor uvede do 

stavu nastavování. Stisknutím tlačítka s obrázkem teploměru se dostaneme do režimu 

nastavení teplot. Požadovanou teplotu pece nastavíme tlačítky s šipkami „↑“ „↓“. 

Předpokládanou teplotu vznícení zjistíme z odborné literatury nebo postupujeme podle 
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Obrázek 9: Regulační panel 

postupu v normě ČSN EN 14522. Po nastavení teploty se údaj potvrdí tlačítkem „√“ 

v pravém dolním rohu, regulátor se uvede do chodu zeleným tlačítkem „I“. 

Po nastavení teploty se počká do doby, dokud není baňka zahřátá na požadovanou 

teplotu, všechny tři ukazatele teploty musí být v rozmezí ± 1 °C. Po ustálení teplot se do 

baňky vstříkne pomocí pipety (obrázek 10) max. 200 μl, já jsem používal jako základní 

množství 150 μl zkoušené hořlavé kapaliny. Po dokončení 

nástřiku se stopkami měří čas až do vznícení hořlavé 

kapaliny v baňce nebo do 5 minut, pokud ke vznícení 

nedojde. Čas naměřený od nástřiku po dobu, kdy se hořlavá 

kapalina vznítila, se nazývá indukční doba, měří se s 

přesností 1 sekundy. 

Pokud ke vznícení došlo, sledoval jsem ještě, jestli 

nedojde ke druhému vznícení do 2 minut od prvního. Po 

druhém vznícení nebo po 5 minutách od nástřiku se zkouška 

ukončí a baňka se propláchne čistým vzduchem, aby se 

vyměnil celý objem baňky. Pokud ke vznícení dojde do 

5 minut po nástřiku, teplota se sníží o 5 °C a v měření se 

pokračuje. Pokud do 5 minut po nástřiku ke vznícení nedojde, měření se opakuje při téže 

teplotě, ale s nižší dávkou (o 35 μl) vstřikované kapaliny. Pokud ke vznícení dojde, 

pokračuje se dále s touto dávkou. Dostaneme-li teplotu, při které došlo a teplotu o 5 °C nižší, 

při které nedošlo ke vznícení, potom se měření provede při teplotě o 2 °C nižší, než je 

teplota, při které ke vznícení došlo. Tímto postupem zjistíme teplotu vznícení s přesností na 

2 °C (obrázek 11). Pro potvrzení výsledné teploty poslední krok opakujeme. 

 

 

Obrázek 10: Pipety 

 



 52 

6.3 Naměřené hodnoty 

Výsledné hodnoty teplot vznícení získané měřením v laboratoři uvádí tabulka 10. 

Stanovoval jsem teplotu vznícení čisté motorové nafty. Dále jsem zkoumal teploty vznícení 

různých směsí motorové nafty a MEŘO. Nakonec jsem stanovil teplotu vznícení samotného 

MEŘO. Nejnižší teplotu vznícení má čistá motorová nafta (243 ± 2) °C, potom se teplota 

vznícení pozvolna zvyšuje až k nejvyšší hodnotě, kterou má samotný MEŘO (263 ± 2) °C. 

Detailní průběh zjišťování jednotlivých teplot vznícení u motorové nafty, MEŘO a jejich 

směsí je uveden v příloze č. 1. 

 

Tabulka 10: Výsledné teploty vznícení (tolerance ± 2 °C) 

obsah MEŘO v naftě (%) 0 2,5 5 7 10 20 30 50 100 

teplota vznícení (°C) 243 245 248 248 250 253 255 260 263 
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Graf teplot vznícení s vyznačenou chybovou tolerancí
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Obrázek 11: Graf teplot vznícení s chybovou tolerancí 

 

Teploty vznícení jsou znázorněny v grafu (obrázek 12), ve kterém je zobrazena i 

spojnice trendu a její regresní rovnice s hodnotou spolehlivosti. Spojnice trendu je tím 

spolehlivější, čím více se hodnota spolehlivosti R
2
 přibližuje hodnotě 1. V mém případě se 

tato hodnota rovná 0,9866. 
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Závislost teploty vznícení nafty s přídavkem MEŘO
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Obrázek 12: Graf teplot vznícení 
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Při stanovování teplot vznícení jsem pomocí fotoaparátu pořídil videozáznam, ze 

kterého jsem vystřihnul okamžik, ve kterém došlo ke vznícení (obrázek 13). 

 

  

 

  

Obrázek 13: Okamžik vznícení při 0 %, 5 %, 50 % a 100 % MEŘO 

 

6.4 Druhé vznícení 

 

Při mém stanovování tepot vznícení motorové nafty, MEŘO a jejich směsí docházelo 

k tzv. druhému vznícení. Při stanovování teploty vznícení jde o nebezpečný jev, který 

nastával nepravidelně. Z nepravidelnosti tohoto jevu plyne jeho nebezpečnost, pokud ho 

nepředpokládáme. Při proplachování zkušební baňky čistým stlačeným vzduchem může 

dojít k nečekanému druhému vznícení a velmi lehce může dojít k popáleninám (plamen 

prudce „vystřelí“ z baňky do výšky několika desítek centimetrů). 
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Proto jsem se pokusil analyzovat, při jakých podmínkách se tento jev vyskytuje a 

prováděl jsem opakovaná měření, při stejných a podobných parametrech, při kterých se tento 

jev vyskytl nejčastěji. To znamená, že jsem měnil teplotu a množství vstřikované dávky. 

V normě ČSN EN 14522 se uvádí, že jev druhého vznícení je pravděpodobnější 

v bohatších směsích než v chudších a s většími molekulami než s menšími. Opakované 

měření jsem prováděl u směsi 7 % MEŘO, 10 % MEŘO, 20 % MEŘO, 30 % MEŘO, 50 % 

MEŘO a také u čisté nafty a čistého MEŘO.  

U čisté motorové nafty při stanovení teploty vznícení nedocházelo ke druhému 

vznícení (Přílohová tabulka č. 1). K druhému vznícení nedocházelo ani při dalším měření a 

to ani při zvýšené vstřikované dávce (200 µl). Měření jsem prováděl u teplot 290, 280, 270, 

260 a 250 °C (Přílohová tabulka č. 10). 

U směsi 7 % MEŘO se při stanovení teploty vznícení (Přílohová tabulka č. 4) druhé 

vznícení také nevyskytlo. Při dalším zkoumání se druhé vznícení vyskytlo, ale pouze jednou 

a to při teplotě 250 °C a při zvýšené dávce (Přílohová tabulka č. 11). 

U směsi 10 % MEŘO se při stanovení teploty vznícení (Přílohová tabulka č. 5) 

druhé vznícení vyskytlo jednou při 260 °C a nižší dávce. Při dalším zkoumání docházelo ke 

druhému vznícení při nižší dávce 150 µl to bylo při teplotě 260 °C. U zvýšené dávky druhé 

vznícení nastává už při 270 a také při 260 °C (Přílohová tabulka č. 12). 

U směsi 20 % MEŘO se při stanovení teploty vznícení (Přílohová tabulka č. 6) 

druhé vznícení vyskytlo také jednou při 260 °C a nižší dávce. Další zkoumání prokázalo, že 

druhé vznícení nastává již pravidelně u teplot 280, 270 a 260 °C a to při nižší i vyšší 

dávce (Přílohová tabulka č. 13).  

U směsi 30 %, u 30 % a více můžeme směs nazvat bionaftou, (Přílohová 

tabulka č. 7) nedocházelo vůbec při stanovování teploty vznícení ke druhému vznícení. Proto 

jsem zkoušel, zda bude docházet k tomuto jevu při teplotách 280, 270 a 260 °C. Výsledkem 

u této směsi je to, že při těchto teplotách dochází téměř s jistotou k druhému vznícení. 

Častější je tento jev u bohatší směsi (nástřik dávky 200 µl). Zajímavostí je, že jsem 

pozoroval dokonce i třetí vznícení, které jsem dosud nezaznamenal a to při teplotě 270 °C a 

dávce 150 µl (tabulka 11). 
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Tabulka 11: Druhé vznícení - 30 % MEŘO 

 Vlhkost: 42 % Teplota: 22,3 °C Tlak: 968 hPa 

Aparatura č. 1       

30 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s)  

 280 200 10 60    

 270 200 16 85    

 260 200 43 115    

 280 200 8 56    

 270 200 17 90    

 260 200 35 93    

 280 150 10 51    

 270 150 17 40 76  

 260 150 32 55     

 260 150 44      

 

U směsi 50 % došlo pouze jednou ke druhému vznícení při stanovování teploty 

vznícení (Přílohová tabulka č. 8) a to při teplotě 260 °C a nižší dávce 150 µl. Při 

opakovaném měření při této teplotě došlo k druhému vznícení pouze ojediněle. I při vyšších 

teplotách, a to 290, 280, 270 °C, tomu bylo stejně. Druhé a opět i třetí vznícení se vyskytlo 

častěji při bohatší směsi (nástřik dávky 200 µl) při teplotách 280 a 270 °C (tabulka 12). 

 

Tabulka 12: Druhé vznícení - 50 % MEŘO 

 Vlhkost: 42 % Teplota: 22,3 °C Tlak: 968 hPa 

Aparatura č. 1       

50 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s)  

 260 150 41      

 260 150 52      

 260 150 60      

 260 150 43      

 260 200 36 79     

 260 200 34 83    

 260 200 47      

 290 200 16      

 280 200 18 45 91  

 270 200 25 63 97  

 290 150 17      

 280 150 20 48     

 270 150 19 45    
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U 100 % MEŘO docházelo k druhému vznícení už při stanovování teploty vznícení 

(Přílohová tabulka č. 9). Projevovalo se při teplotách 290, 280, 270 °C při nižší dávce 

150 µl. Při opakovaném měření se první měření potvrdilo a navíc docházelo ke třetímu 

vznícení. Při stejných teplotách a bohatší směsi (nástřik dávky 200 µl), bylo druhé a třetí 

vznícení téměř pravidlem (tabulka 13). 

 

Tabulka 13: Druhé vznícení - 100 % MEŘO 

 Vlhkost: 42 % Teplota: 22,3 °C Tlak: 968 hPa 

Aparatura č. 1       

100 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s)  

 290 150 13      

 280 150 23 75    

 270 150 43 75 95  

 290 150 12      

 280 150 21 40 82  

 270 150 38 67 93  

 290 150 12      

 280 150 22 41    

 270 150 34 61 85  

 290 200 14    

 280 200 25 63 89  

 270 200 40 71 94  

 

Z předešlých zjištění vyplývá, že ke druhému vznícení dochází nejčastěji u teplot 

v rozmezí 260 až 280 °C. U čisté motorové nafty se nevyskytuje. Začíná se objevovat od 

7 % MEŘO v naftě. Se zvyšujícím se podílem MEŘO se vyskytuje častěji a od 30 % MEŘO 

v naftě (bionafta) se vyskytuje dokonce i třetí vznícení. Opakované vznícení je častější při 

zvýšené 200 µl vstřikované dávce než u nižší 150 µl. Ke druhému vznícení většinou dochází, 

pokud první vznícení nastane do cca 40 sekund od nástřiku. Při teplotě 290 °C a vyšší již ke 

druhému vznícení nedochází pravděpodobně z důvodu rychlého odpaření - druhá vznětlivá 

směs se nedokáže vytvořit. Třetí vznícení jsem nejvíce pozoroval u čistého MEŘO a nemá 

na něj vliv množství vstřikované látky.  
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6.5 Ověření aparatur 

 

Abych si ověřil správnost naměřených hodnot, provedl jsem ověření obou aparatur, 

na kterých jsem stanovení teplot vznícení prováděl. Postup ověřování aparatur musí být 

použit pro nová zařízení a zároveň i pro kontrolu funkčnosti stávajících zařízení. Stávající 

zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců a vždy, když dojde k výměně nebo 

renovaci jakékoliv části zařízení, s výjimkou baňky. Ověřování se dle normy provádí s  

acetonem, etylenem a n-heptanem. U nových zařízení musí být prováděny zkoušky se všemi 

třemi látkami. Čistota směsi etylénu a acetonu vyjádřena v molárním podílu musí být 

alespoň 99,8 %, pro n-heptan alespoň 99,3 %. 

Ověření aparatur jsem prováděl pomocí hořlavých látek, n-heptanu a acetonu, které 

splňovaly požadovanou čistotu. Při ověřování se vyskytly jisté zajímavosti, které by se měly 

v budoucnu prozkoumat. 

 

Ověření n-heptanem: 

 

Ověření jsem začínal v ranních hodinách, kdy aparatury byly zapnuty asi 1,5 hodiny 

před měřením. Nic nebránilo měření, jelikož teploty na termočláncích byly ustálené, jak 

předepisuje norma. Ovšem výsledné teploty vznícení na obou aparaturách se lišily až o 

40 °C oproti teplotě vznícení uváděné v normě pro n-heptan, tedy teplotě 221 °C. 

V bezpečnostním listu dodavatele látek, se kterými jsem ověření prováděl, Sigma – Aldrich, 

je uvedena teplota vznícení 223 °C. 

Ověření jsem následně prováděl znovu v odpoledních hodinách, kdy pece byly 

v provozu již asi 8 hodin od ranního zapnutí. Výsledné teploty vznícení n-heptanu se 

podstatně lišily a hodně se přiblížily k teplotě vznícení uváděné v normě. Tyto hodnoty jsou 

zpracovány v následující podkapitole. Z tohoto poznatku usuzuji, že je vhodné aparatury 

nechat několik hodin v provozu před započetím měření, aby se pec a zkušební nádoba 

dostatečně prohřála a nespoléhat jen na ustálené teploty snímané termočlánky. Výsledky 

jsou potom pravděpodobně přesnější. 
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Naměřené hodnoty při ověřování aparatur: 

 

Hodnoty naměření při ověřování n-heptanem uvádí tabulka 14: 

 

Tabulka 14: Ověření aparatur 

15. 12. 2011 Vlhkost: 37 % Teplota: 22,3 °C Tlak: 980 hPa 

Aparatura č. 1       

n-heptan T (°C) V (µl) t (s)    

 240 150 45    

 235 150 47    

 230 150 55    

 225 150 61    

 220 150 > 5 min    

 220 115 > 5 min    

 220 80 > 5 min    

 220 45 > 5 min    

 223 150 65    

 223 150 62    

Výsledná teplota vznícení : (223 °C ± 2) °C    

 

15. 12. 2011 Vlhkost: 37 % Teplota: 22,3 °C Tlak: 980 hPa 

Aparatura č. 2       

n-heptan T (°C) V (µl) t (s)    

 240 150 42    

 235 150 50    

 230 150 53    

 225 150 61    

 220 150 > 5 min    

 220 115 > 5 min    

 220 80 > 5 min    

 220 45 > 5 min    

 223 150 63    

 223 150 65    

Výsledná teplota vznícení : (223 °C ± 2) °C    

 

Výsledek ověřování je vyhovující, pokud se naměřené hodnoty teploty vznícení neliší 

o více než ± 1,5 % od hodnot uvedených v normě ČSN EN 14522 v tabulce A1. U n-

heptanu je podle normy nejnižší naměřená teplota vznícení 221 °C. Tolerance 1,5 % 

představuje 3,3 °C. Vyhovující hodnota musí být v intervalu 217,7 až 224,3 °C. 
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Na aparatuře č. 1 byla naměřena teplota vznícení (223 ± 2) °C. Naměřený 

výsledek je tedy při horní mezi, kterou norma požaduje. Lze vyjádřit shodu 

s požadavkem normy. 

Pokud bychom vycházeli z hodnot dodavatele n-heptanu, který udává 

v bezpečnostním listu teplotu vznícení 223 °C, vyhovující hodnota by měla být v intervalu 

219,7 až 226,3 °C. V tomto případě je výsledek ověření na aparatuře č. 1 naprosto přesný. Je 

možné vyjádřit shodu s požadavkem normy. Grafické zobrazení tolerancí je na obrázku 14. 

 

Zobrazení tolerance - aparatura č. 1
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Obrázek 14: Zobrazení tolerance - aparatura č. 1 

 

Na aparatuře č. 2 byla naměřena teplota vznícení (223 ± 2) °C. Naměřený 

výsledek je podle normy u horní meze vyhovujícího intervalu. Je tedy možné vyjádřit 

shodu s požadavkem normy. 

Pokud opět budeme vycházet z hodnot dodavatele a jeho deklarované teploty 

vznícení 223 °C, tak naměřená teplota vznícení by měla spadat do vyhovujícího intervalu 

219,7 až 226,3 °C. I v tomto případě je ověření na aparatuře č. 2 naprosto přesné. Je možné 

také vyjádřit shodu s požadavkem normy. Grafické zobrazení je na obrázku 15. 
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Zobrazení tolerance - aparatura č. 2
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Obrázek 15: Zobrazení tolerance - aparatura č. 2 

 

Při provádění ověření n-heptanem, tedy čistou látkou, jsem druhé vznícení 

nepozoroval. 

 

Ověření acetonem: 

 

Aparatury jsem se pokoušel ověřit i pomocí acetonu. V normě ČSN EN 14522 je 

uvedena nejnižší teplota vznícení 535 °C. Podle bezpečnostního listu dodavatele Sigma -

Aldrich, je nejnižší teplota vznícení 465 °C. Nejprve jsem zkoušel stanovit teplotu vznícení 

s předpokladem, že tato teplota bude blízko 535 °C, jak uvádí norma. Začínal jsem na teplotě 

560 °C podle normy, zvyšoval jsem teplotu až do 620 °C. Zkoušel jsem měření při různém 

množství nástřiku acetonu od dávky 25 až 185 µl. Ani jednou jsem vznícení acetonu 

nepozoroval.  

Při dalším měření jsem zkoušel stanovit teplotu vznícení s předpokladem, že teplota 

bude blízko 465 °C, jak uvádí bezpečnostní list. Ani při této nižší teplotě oproti předchozímu 

měření se mi nepodařilo dosáhnout vznícení. Opět bylo použito různých dávek nástřiku. 

Ověření jsem následně prováděl znovu v odpoledních hodinách, kdy pece byly v provozu již 
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asi 8 hodin od ranního zapnutí. V tomto případě se zmíněná domněnka u ověření n-heptanem 

nepotvrdila. Nepodařilo se mi tedy teplotu vznícení acetonu stanovit. Z uvedené situace se 

domnívám, že aparatura nebude vhodná pro stanovování teplot vznícení pro tak vysoké 

teploty nebo pro těkavé látky jakou je aceton. Také jsem se zamýšlel nad tím, z jakého 

důvodu se teploty vznícení v normě a bezpečnostním listu tak výrazně odlišují. Může to být 

tím, že každá z teplot vznícení byla stanovena jinou metodikou. 
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7 Závěr 

 

V současné době je trendem zvyšování podílu ekologických motorových paliv 

v celkové spotřebě, které má přispět k zlepšení stavu životního prostředí.  Proto jsem se v 

diplomové práci zabýval tím, jak ovlivňuje přimíchávání ekologického alternativního paliva 

(MEŘO) do motorové nafty teplotu vznícení této směsi a jaká nebezpečí z toho plynou.  V 

práci byla popsána základní právní úprava týkající se problematiky vzněcování hořlavých 

kapalin, kterými jsem se zabýval, a to motorovou naftou, MEŘO a jejími směsmi. Další 

kapitolou byly základní pojmy a princip samotného vzněcování hořlavých kapalin. 

V navazujících kapitolách byly popsány hořlavé kapaliny, kterými se práce zabývá. Byla 

popsána jejich výroba, fyzikálně-chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry 

těchto látek. Dále je práce zaměřena na jejich bezpečné použití a skladování.  

Stěžejním pilířem diplomové práce byla práce v laboratoři a stanovování teploty 

vznícení pro samotné látky a jejich směsi v různém poměru. Dále to bylo zkoumání druhého 

a dokonce i třetího vznícení, které se vůbec neočekávalo. Veškerá práce byla prováděna 

podle normy ČSN EN 14522 - Stanovení teploty vznícení plynů a par. Naměřené teploty 

vznícení se pohybují od (243 ± 2) °C u čisté motorové nafty, až po (263 ± 2) °C u čistého 

MEŘO. Ke druhému vznícení u čisté motorové nafty nedochází. Začíná se objevovat od 

koncentrace 7 % MEŘO v motorové naftě. Ke druhému vznícení dochází nejčastěji u teplot 

v rozmezí 260 až 280 °C a nastává, pokud nastane první vznícení do cca 40 s. Při teplotě 

290 °C a vyšší již ke druhému vznícení nedochází pravděpodobně z důvodu rychlého 

odpaření - druhá vznětlivá směs se nedokáže vytvořit. S větším přídavkem MEŘO se druhé 

vznícení vyskytuje častěji až pravidelně. Třetí vznícení se začíná objevovat od koncentrace 

30 % MEŘO v naftě. Koncentrace nad 30 % MEŘO v naftě se používá častěji, jelikož se 

jedná o směs, používanou jako palivo do spalovacích motorů pod názvem bionafta.  

Opakované vznícení bylo častější při zvýšené 200 µl vstřikované dávce než u nižší 150 µl. 

Třetí vznícení bylo nejvíce pozorováno u čistého MEŘO a nemá na něj vliv množství 

vstřikované látky.  

Práce přináší především bezpečnostní poznatek. Tím je jev druhého a třetího 

vznícení. Je nebezpečný především pro pracovníky v laboratořích. Ať už se jedná o školní 

laboratoř nebo jakoukoliv jinou, kde se zabývají látkami, které jsem zkoumal. Pokud 

laborant zkoumané druhé a případně i třetí vznícení neočekává, může dojít k ošklivým 

popáleninám především v oblasti hlavy, krku a také rukou. K tomu může dojít při 
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proplachování baňky čistým vzduchem, při přípravě na další měření. Plamen při vznícení 

prudce „vystřelí“ ze zkušební baňky do výšky několik desítek centimetrů. Proto doporučuji 

počkat dostatečně dlouhou dobu od prvního vznícení (alespoň 2 minuty) a teprve potom 

pokračovat.  

Součástí laboratorních zkoušek bylo provedení ověření správnosti naměřených 

hodnot na dvou aparaturách, na kterých měření probíhalo. Ověření jsem prováděl nejprve 

pomocí n-heptanu. Při této práci se vyskytl jev, který by bylo vhodné v budoucnu prověřit. 

Při prvních pokusech ověření (při krátkém nahřání již tepelně ustálené pece) se nedařilo 

přiblížit k stanovené teplotě vznícení, kterou udává norma. Teplota se lišila o 40 °C. Při 

opakovaném měření, kdy pec byla již 8 hodin v provozu, se teploty výrazně přiblížily 

k teplotě vznícení uváděné v normě. Z tohoto poznatku jsem usoudil, že je vhodné aparatury 

nechat několik hodin v provozu před započetím měření, aby se pec a zkušební nádoba 

dostatečně prohřála a nespoléhat jen na ustálené teploty snímané termočlánky. Výsledky 

jsou potom pravděpodobně přesnější. Proto jsem měření prováděl po důkladném vyhřátí 

aparatur.  

Při ověření n-heptanem byl výsledek u aparatury č. 1 u horní meze, kterou norma 

požaduje a lze vyjádřit shodu s požadavkem normy. U aparatury č. 2 naměřený výsledek je 

podle normy u horní meze vyhovujícího intervalu. I tady je možné vyjádřit shodu 

s požadavkem normy. Při ověření n-heptanem jsem druhé vznícení nepozoroval. Ověření 

dokázalo, že naměřené teploty vznícení jsou přesné. Ověření jsem chtěl provést i pomocí 

acetonu. Měření jsem zkoušel při různých dávkách a změnách teploty, ale ani jednou jsem 

vznícení acetonu nepozoroval. Z toho, že se mi nepodařilo teplotu vznícení acetonu stanovit, 

usuzuji, že aparatura není příliš vhodná pro práci při vysokých teplotách a pro tak těkavé 

látky jakou je aceton s uváděnou teplotou vznícení 535 °C. 

Naměřené teploty vznícení u různých směsí mohou sloužit k představě, jak se mění 

teplota vznícení s různou koncentrací MEŘO v motorové naftě. Tu je třeba brát v úvahu tam, 

kde se s těmito látkami může pracovat za zvýšených teplot. Jedná se především o rafinérie a 

další průmyslovou výrobu, kde směsná nafta může sloužit jako palivo, rozpouštědlo nebo 

čistidlo. Také všude tam, kde se mohou dostat do blízkosti horkých povrchů (např. zahřáté 

části strojů, tepelné výměníky a rozvody). Opakované vznícení podle mého názoru nemá 

vliv na chod vznětového motoru a ani se zde neprojevuje, jelikož ke kompresi, vznícení a 

výfuku paliva dochází velmi rychle. Tuto domněnku se mi ale nepodařilo ověřit. Uváděné 

teploty vznícení se mohou lišit. Toto může být způsobeno rozdílnou metodikou jejich 

stanovení. Z bezpečnostního hlediska je nejvhodnější brát v potaz nejnižší hodnotu.
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Seznam použitých zkratek: 

 

MEŘO  methylester řepkového oleje 

tj.  to je 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

popř.  popřípadě 

č.  číslo 

ES  Evropské společenství 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical 

substances = registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

atd. a tak dále 

Sb.  sbírka 

mj.  mimo jiné 

např.  například 

apod.  a podobně 

tzv.  tak zvaný 

FAME  Fatty Acid Methyl Ester = methylester řepkového oleje 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

obj.  objemových 

PEL  přípustný expoziční limit 

NPK  nejvyšší přípustná koncentrace 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road = Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí 

RID Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

= Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 

TRINS transportní informační a nehodový systém 

HZS hasičský záchranný sbor 

a. s. akciová společnost 

hm. hmotnost 
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Příloha č. 1: Stanovování teplot vznícení u jednotlivých směsí a čistých látek: 

 

Přílohová tabulka č. 1 Vlhkost: 28 % Teplota: 21,3 °C Tlak: 993 hPa 

Aparatura č. 1       

100 % nafta T (°C) V (µl) t (s)    

 250 150 39    

 245 150 64    

 240 150 > 5 min    

 240 115 > 5 min    

 240 80 > 5 min    

 240 45 > 5 min    

 243 150 70    

 243 150 78    

Výsledná teplota vznícení: (243 ± 2) °C    

 

Přílohová tabulka č. 2 Vlhkost: 37 % Teplota: 22 °C Tlak: 980 hPa 

Aparatura č. 1       

2,5 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s)    

 250 150 46    

 245 150 52    

 240 150 > 5 min    

 240 115 > 5 min    

 240 80 > 5 min    

 240 45 > 5 min    

 243 150 > 5 min    

 243 150 > 5 min    

Výsledná teplota vznícení: (245 ± 2) °C     

 

Přílohová tabulka č. 3 Vlhkost: 33 % Teplota: 22 °C Tlak: 995 hPa 

Aparatura č. 1       

5 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s)    

 255 150 38    

 250 150 58    

 245 150 > 5 min    

 245 115 > 5 min    

 245 80 > 5 min    

 245 45 > 5 min    

 248 150 66    

 248 150 63    

Výsledná teplota vznícení: (248 ± 2) °C     
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Přílohová tabulka č. 4 Vlhkost: 33 % Teplota: 22 °C Tlak: 995 hPa 

Aparatura č. 2       

7 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s)    

 255 150 38    

 250 150 63    

 245 150 > 5 min    

 245 115 > 5 min    

 245 80 > 5 min    

 245 45 > 5 min    

 248 150 79    

 248 150 75    

Výsledná teplota vznícení: (248 ± 2) °C     

 

Přílohová tabulka č. 5 Vlhkost: 33 % Teplota: 22 °C Tlak: 995 hPa 

Aparatura č. 1       

10 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s)   

 260 150 30 65   

 255 150 40     

 250 150 72     

 245 150 > 5 min     

 245 115 > 5 min     

 245 80 > 5 min     

 245 45 > 5 min     

 248 150 > 5 min     

 248 150 > 5 min     

Výsledná teplota vznícení: (250 ± 2) °C   

 

Přílohová tabulka č. 6 Vlhkost: 33 % Teplota: 22 °C Tlak: 995 hPa 

Aparatura č. 1       

20 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s)   

 260 150 30 80   

 255 150 51     

 250 150 > 5 min     

 250 115 > 5 min     

 250 80 > 5 min     

 250 45 > 5 min     

 253 150 66     

 253 150 60     

Výsledná teplota vznícení: (253 ± 2) °C    
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Přílohová tabulka č. 7 Vlhkost: 33 % Teplota: 22 °C Tlak: 995 hPa 

Aparatura č. 2       

30 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s)    

 260 150 35    

 255 150 > 5 min    

 250 150 > 5 min    

 250 115 > 5 min    

 250 80 > 5 min    

 250 45 > 5 min    

 253 150 > 5 min    

 253 150 > 5 min    

Výsledná teplota vznícení: (255 ± 2) °C    

 

Přílohová tabulka č. 8 Vlhkost: 33 % Teplota: 22 °C Tlak: 995 hPa 

Aparatura č. 2       

50 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s)   

 260 150 35 85   

 255 150 > 5 min     

 255 115 > 5 min     

 255 80 > 5 min     

 255 45 > 5 min     

 258 150 > 5 min     

 258 150 > 5 min     

Výsledná teplota vznícení: (260 ± 2) °C   

 

Přílohová tabulka č. 9 Vlhkost: 28 % Teplota: 21,3 °C Tlak: 993 hPa 

Aparatura č. 2       

100 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s)   

 350 150 2     

 300 150 8     

 290 150 14 30   

 280 150 24 45   

 270 150 50 90   

 270 150 68 106   

 265 150 96     

 260 150 > 5 min     

 260 115 > 5 min     

 260 80 > 5 min     

 260 45 > 5 min     

 263 150 100     

 263 150 96     

Výsledná teplota vznícení: (263 ± 2) °C   
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Příloha č. 2: Zkoumání druhého vznícení u jednotlivých směsí a čistých látek: 

 

Přílohová tabulka č. 10 Vlhkost: 32 % Teplota: 22,2 °C Tlak: 1002 hPa 

Aparatura č. 1       

100 % NAFTA T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s)  

 290 150 4      

 280 150 8      

 270 150 12      

 260 150 19      

 250 150 42      

 290 150 5      

 280 150 8      

 270 150 10      

 260 150 21      

 250 150 44      

 290 200 5      

 280 200 10      

 270 200 15      

 260 200 24      

 250 200 45      

 290 200 4      

 280 200 8      

 270 200 13      

 260 200 22      

 250 200 43      

 

 

Přílohová tabulka č. 11 Vlhkost: 32 % Teplota: 22,2 °C Tlak:1002 hPa 

Aparatura č. 1      

7 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s) 

 290 150 4     

 280 150 9     

 270 150 13     

 260 150 20     

 250 150 51     

 290 200 5     

 280 200 8     

 270 200 19     

 260 200 24     

 250 200 46 115   
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Přílohová tabulka č. 12 Vlhkost: 32 % Teplota: 22,2 °C Tlak: 1002 hPa 

Aparatura č. 2       

10 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s)  

 290 150 6      

 280 150 7      

 270 150 13      

 260 150 28 68    

 290 150 7      

 280 150 7      

 270 150 15      

 260 150 30 71    

 290 200 6      

 280 200 8      

 270 200 14 80    

 260 200 30 73    

 290 200 6      

 280 200 7      

 270 200 12 82    

 260 200 28 61    

 

 

Přílohová tabulka č. 13 Vlhkost: 32 % Teplota: 22,2 °C Tlak: 1002 hPa 

Aparatura č. 1       

20 % MEŘO T (°C) V (µl) t (s) 2. vznícení - t (s) 3. vznícení - t (s)  

 290 150 5      

 280 150 9 47    

 270 150 17 63    

 260 150 34 69    

 290 150 6      

 280 150 9 45    

 270 150 17 60    

 260 150 30 71    

 290 200 5      

 280 200 12 46    

 270 200 17 54    

 260 200 25 60    

 290 200 4      

 280 200 12 51    

 270 200 16 58    

 260 200 27 65    

 


