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Anotace:   

Kernbach, T. Le Chatelierovo pravidlo jako podklad při stanovení mezí výbušnosti 

plynů a par. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2012. 77 s.  

 

Podstatou autorovy práce je pomocí experimentu ověřit teoretické předpoklady při 

stanovení mezí výbušnosti směsí hořlavých plynů a par. Základem je ověřeni pravosti Le 

chatelierova pravidla. V teoretické části, jsou popsány základní poznatky o problematice 

výbuchu a jeho ovlivňování. Praktická část zahrnuje teoretické výpočty, popisuje měření, a 

výsledné porovnaní experimentálně získaných dat s teoretickými výpočty. V závěru autor 

následně hodnotí vypočtená a naměřená data. 
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Annotation: 
 

Kernbach, T. Le Chatelier´s rule as a basis for determining explosion limits gases and 

steam. Thesis. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012. 77 pages. 

 

 

The purpose of author´s thesis is using an experiment to verify theoretical assumptions 

to determinate explosion of mixtures of flammable gases and steam. Basis has been to verify 

by Le Chatelier´s rule. Primary knowledges are described in theoretical part. They are about 

explosion and its influence. Practical part includes theretical calculations, it describes 

measurement and resultant experimental data acquired with theoretical calculations. Author 

subsequently rates calculated and measured data in conclusion. 
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1  Úvod 

 

V dnešní době rozvoje průmyslu a nejmodernějších tecnologii se neobejdeme bez 

pouţíti látek, která představují určité riziko, jak pro člověka tak přírodu i majetek. Týká se 

to také kapalin, s nimiţ se člověk denně setkává, manipuluje, vyrabí atd.. Jedna 

z nebezpečných vlastnosti kapalin je jejich hořlavost. Hořlavé kapaliny mohou být za 

určitých podmínek příčinou výbuchu a to pokud jsou splněny podmínky výbuchového 

pentagonu (přitomnost hořlavélátky, oxidačního prostředku, iniciačního zdroje, smísení 

hořlaviny se vzduchem v mezích výbušnosti a omezení výbušného prostoru). Výbuch je 

v průmyslových odvětvích chápán jako negativní jev svymi tlakovými učinky má za 

následek destrukci budou poškození zařízení, a tím ţe proběhne v rozmezí nekolika 

milisekund bývají za následky výbuchu také ztráty na ţivotech.                                        

V praxi se často stává, ţe nebezpečí výbuchu bývá podceňováno a protivýbuchová 

opatření zanedbávaná. Toto podcenění vyplývá z neuvědomění si rizika výbuchu v běţných 

situacích, jako příklad stačí uvést, ţe obyčejný prach můţe byt za určitých podmínek také 

výbušný. Jedna z mnoha příčin zanedbávání protivýbuchové prevence jsou obavy se 

zvyšováním nákladů způsobených zavedením protivýbuchovým opatřeními. 

Cílem diplomové práce je pomocí experimentu ověřit teoretické výpočty při stanovení 

mezí výbušnosti směsi hořlavých plynů a par. Tedy pomocí Le Chatelierova pravidla 

vypočítané meze výbušnosti směsi dvou a následně tří zvolených běţně dostupných látek 

(technický líh, aceton, toluen) v libovolných poměrech. Poté přichází na řadu laboratorní 

měření mezi výbušnosti par těchto směsí. V závěru potom srovnávám vypočtená a naměřené 

data a zhodnocuji pouţitelnost Le Chatelierova pravidla v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Základní pojmy a definice [1] 

 

 Hořlavá látka: Látka ve formě plynu, páry, kapaliny, pevné látky nebo jejich směsi, 

které pokud dojde k iniciaci, můţe vyvolat exotermickou reakcí s oxidačním 

prostředkem (nejčastěji se vzduchem). 

 Výbuch: Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku 

nebo vzrůstem obou těchto veličin současně. 

 Deflagrace: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. 

 Detonace: výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou. 

 Rozsah výbušnosti: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které můţe 

nastat výbuch. 

 Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. 

 Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit): dolní mez rozsahu výbušnosti. 

 Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit): horní mez rozsahu výbušnosti. 

 Bod vzplanutí FP (flash point): minimální teplota, za stanovených podmínek 

zkoušky, při které kapalina vytvoří dostatečné mnoţství plynů a par, ţe po iniciaci 

okamţitě vzplane. 

 Body výbušnosti (explosiv points): dolní a horní bod výbušnosti vymezující rozsah 

výbušnosti. 

 Dolní bod výbušnosti LEP (lower explosion point): teplota hořlavé kapaliny, při 

které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovná dolní mezi výbušnosti. 

 Horní bod výbušnosti UEP (upper explosion point): teplota hořlavé kapaliny, při 

které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovná horní mezi výbušnosti. 

 Výbušná atmosféra (explosive atmosphere): směs vzduchu a hořlavých látek ve 

formě plynů, par, mlh nebo prachu při atmosférických podmínkách, ve které se po 

vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi. 

 Nebezpečná výbušná atmosféra (hazardous explosive atmosphere): výbušná 

atmosféra, která dojde-li k výbuchu je příčinou škody. 

 Hybridní směs (hybrid mixture): směs vzduchu a hořlavých látek, rozdílných 

fyzikálních stavů (např. směs metanu, uhelného prachu a vzduchu, nebo směs 

benzinových par a benzinových kapiček se vzduchem. 

 Mezní koncentrace kyslíku LOC (lifting oxygen concentracion): nejvyšší 

koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, při které můţe 

dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky k výbuchu. 



 Minimální iniciační energie MIE (minimum ignitron energy): nejniţší 

nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru, která je při vybití právě schopna 

vyvolat iniciaci nejsnadněji zapalitelné atmosféry při stanovených zkušebních 

podmínkách. 

 Minimální teplota vznícení výbušné atmosféry (minimum ignitron temperatur of 

an explosive atmosphere): teplota vznícení hořlavého plynu nebo páry hořlavé 

kapaliny nebo minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu, při stanovených 

zkušebních podmínkách. 

 Teplota vznícení hořlavého plynu nebo hořlavé kapaliny (minimum ignitron 

temperatur of a combustible gas or of a combustible liquid): nejniţší teplota horké 

stěny určena za stanovených zkušebních podmínek, při které dojde ke vznícení směru 

plynů nebo páry se vzduchem. 

 Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy. 

 Výbuch: je náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, 

tlaku nebo vzrůstem těchto dvou veličin současně. 

 Výbušná směs: směs jejímţ obsahem jsou hořlavé plyny, páry hořlavých kapalin a 

prachy společně s oxidačním činidlem, které jsou schopny po dostatečné iniciaci 

explodovat. 

 Iniciace: prvotní energetický podmět, zasahující určitou oblast výbušné směsi a 

vedoucí k její iniciaci. 

 Iniciační zdroj: konkrétní prvek dodávající potřebnou iniciační energii (jiskra, 

plamen, elektrický výboj). 

  



2.1 Známé poznatky výbuchu  

 

Výbuch je ve své podstatě rychlé hoření směsi plynu, nebo prachu s oxidačním 

prostředkem. Aby mohlo dojít v určitém prostoru k výbuchu, musí byt prokázána přítomnost 

tří základních faktorů viz. Obr. č. 1 a to koncentrace rozptýlené hořlavé látky s oxidačním 

prostředkem společně s přítomností dostatečně silného iniciačního zdroje. 

Hořlavou látkou je rozuměna hořlavý plyn, pára, nebo mlha hořlavé kapaliny, 

rozvířený hořlavý prach případně kombinace těchto látek, ty jsou nazývány jako hybridní 

směsi (hořlavý plyn + hořlavý prach + oxidační prostředek). Výbuch lze také definovat jako 

prudkou oxidační reakci výbušné směsi šířící se v celém objemu směsi a vyznačující se 

nárůstem teploty a tlaku. [1]. 

 

 

Obr. č. 1. Výbuchový trojúhelník 

 

2.2 Dělení výbuchu 

 

Výbuchu lze dělit podle několika kategorií, jak uţ podle postaty mísení směsi tak 

například podle průběhu a rychlosti výbuchu. 

 

a) podle podstaty vzniku 

Fyzikální výbuch: je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která má 

za následek zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, ţe dojde k destrukci tohoto zařízení 



 (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzavřené nádrţe a nádoby s hořlavými 

kapalinami, spreje, potrubí produktovodů) [3]. 

 

 

Obr. č. 2. Výbuch par hořlavé kapaliny (domácí destilační zařízeni) [16].    

 

Chemický výbuch: je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, vzduchem 

nebo jiným oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo 

tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. Chemickým výbuchem můţe být 

explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je přítomnost hořlavé látky, 

oxidačního prostředku a iniciační zdroj. Hořlavá látka musí být v určitém mnoţství mezi dolní 

a horní mezí výbušnosti [3]. 

 

b) Podle lineární rychlosti výbušné přeměny a tlak. změn (rozdělujeme do tří skupin) 

Explozívní hoření (deflagrace): je charakterizováno nízkou lineární rychlostí. Plynné 

produkty mají dostatek času k úniku z reakčního pásma, tlak nevzrůstá s časem, proces 

probíhá v podstatě za stálého tlaku v reakčním pásmu [4]. 

 

 

Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu): tvoří jej přechod mezi explosivním hořením a 

detonací. Lineární rychlost roste s tlakem. Pokud nestačí zplodiny reakce unikat z reakční  



zóny, dochází k dalšímu zvýšení tlaku, a také k dalšímu narůstání lineární rychlosti. Takto 

můţe vlastní výbuch přejít v detonaci. Pokud ovšem je vlastní výbuch vyvolán např. 

detonační vlnou jiné výbušniny, za podmínek kdy je zajištěn odvod zplodin z reakční zóny, 

můţe výbuch přejít zpět v explozívní hoření. Rychlost vlastního výbuchu je mnohem vyšší, 

neţ u explosivního hoření. Není jednoznačně určena druhem výbušniny a podmínkami 

výbuchu [3].     

 

Detonace (výbuch prvého řádu): nejrychlejší druh výbušné přeměny. Narůstání tlaku 

v rekční zóně je dosaţeno maximální rychlostí, kterou se danou výbušinou výbušná proměnná 

šíří. Detonační rychlost je stálá, závisí hlavně na druhu pouţité výbušniny a jen málo na 

podmínkách výbuchu. V místě detonace vzniká velkou rychlostí mnoţství plynných zplodin a 

tlakový tok tzv. detonační vlna jejíţ rychlost několikanásobně překračuje rychlost zvuku. 

Rozdíly tlaků v čele detonační vlny a pásmu následující za ní vytváří tzv. skok zhuštění ráz. 

Vysoké tlakové rozdíly jsou příčinou destrukčních účinků detonace. Po skončení výbuchu se 

za rázovou vlnou objevuje pásmo stlačeného vzduchu, plamen a výbuchové zplodiny. 

Detonace je doprovázena tlakovými, tepelnými, zvukovými a světelnými efekty [3].       

 

2.3 Výbuchová křivka plynu  

Výbuch plynu popř. par hořlavých kapalin má v uzavřené nádobě obdobný průběh 

jako výbuch prachu, ale s daleko vyššími parametry (rychlost narůstání výbuchového tlaku a 

výbuchového tlaku – strmější křivka, větší maximum). Většinou vţdy končí zkouška 

destrukcí kubických nádob (nádoba, která má délku l menší nebo rovnou dvěma průměrům 

l≤2*d, jelikoţ neexistuje v kubických nádobách ţádný ochranný systém, není moc uţitečné 

jeho průběh sledovat. Výjimku tvoří speciální membrány, ale ty se pouţívají výjimečně. Proto 

na ukázku zařazuji graf výbuchu plynu v potrubí (potrubí výbuchu většinou odolá – výbuch se 

šíří axiálním směrem) [2]. 

  



 

 

 

Obr. č. 3. Výbuchová křivka plynu v potrubí 

 

V případě šíření výbuchu plynu potrubím není důleţitý čas od iniciace, ale vzdálenost 

od místa iniciace. V určitých vzdálenostech se výbuch projevuje jinak. Viz graf [2].  

A-B - PÁSMO DEFLAGRACE (ŽLUTÁ BARVA) 

 

Pásmo je dlouhé zhruba desetinásobek průměru potrubí, dochází ke zkoncentrování a 

zahřívání plynné směsi a jejímu hoření. Dochází téměř k lineárnímu nárůstu tlaku a rychlosti 

jeho šíření. Výbuch je relativně snadné v této fázi zastavit [2]. 

 

B-C - PÁSMO NESTABILNÍ DETONACE (ČERVENÁ BARVA) 

 

Zde dochází vlivem turbulencí k extrémním výkyvům rychlosti šíření výbuchu a k 

enormnímu nárůstu tlaku. Je těţké v této fázi výbuch zastavit.  V tomto pásmu překračuje 

rychlost šíření výbuchu rychlost zvuku [2].   

 



C A DÁLE - STABILNÍ DETONACE (MODRÁ BARVA) 

 

Za bodem C, který je zhruba ve vzdálenosti stonásobku průměru potrubí, pokračuje 

výbuch v podstatě konstantní rychlostí (tlakové účinky v zásadě neměnné, ale vyšší, neţ u 

deflagrace). Výbuch pokračuje nadzvukovou rychlostí. Pokud jsou v cestě překáţky, které by 

mohly jeho šíření zasáhnout (ventily, měřící sondy, odbočky), můţe dojít znovu k vytvoření 

pásma nestabilní detonace. V pásmu stabilní detonace je rovněţ moţné výbuch zastavit [2].   

 

 

2.4 Ovlivňování mezí výbušností 

Hodnoty mezí výbušnosti mají zásadní význam. Sloţí nám především ke stanovení 

prostředí s nebezpečím výbuchu, a tím upozorňují na hrozící nebezpečí. Meze výbušnosti, jeţ 

jsou získány laboratorně, se liší od těch ve skutečných podmínkách, z tohoto důvodu je 

důleţité vědět, které faktory meze výbušnosti ovlivňují [2]. 

 

 

Velikost iniciační energie Ei: s rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, 

zejména horní mez se posouvá k vyšším hodnotám. Meze výbušnosti se běţně stanovují při 

pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standartní iniciační energií, které je u plynů a par 

Ei=10J (u některých látek tyto standartní energie nestačí k iniciaci, proto je nutno pouţít vyšší 

energii) [1].  

 

 

Obr. č. 4. Vliv iniciační energie na meze výbušnosti plynné směsi (vzduch + metan) [1].    

  



Počáteční tlak okamžiku iniciace Ppoč.: s rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní 

mez výbušnosti, dolní mez se sniţuje jen nepatrně. S klesajícím tlakem se zuţuje rozsah 

výbušnosti a u některých směsí se oblast výbušnosti uzavírá, takţe při určitém podtlaku vůbec 

nedochází při dané iniciační energii k výbuchu. Podtlak je tedy moţno pouţívat jako 

protivýbuchové opatření [1]. 

 

Obsah kyslíku: s rostoucím obsahem kyslíku hodnotám se horní mez výbušnosti výrazně 

posouvá k vyšším (na horní mezi výbušnosti je nedostatek kyslíku). Spodní mez výbušnosti 

zvýšený obsah kyslíku neovlivní [1]. 

 

 

Obr. č. 5. Výbuchové charakteristiky hořlavých plynů CH4 a H2 ve směsi s O2[1].    

 

Počáteční teplota: s počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez 

výbušnosti se sniţuje a horní zvyšuje. Závislost je lineární, ale není stejná pro všechny  



hořlavé látky. Jsou uváděny empiricky stanovené rovnice, pomocí nichţ je moţno orientačně 

vliv počáteční teploty vypočítat. Např. vliv teploty na meze výbušnosti u hořlavých kapalin: 

[1]. 

Rovnice 1 Vliv teploty na meze výbušnosti u hořlavých kapalin [1].: 

 

LETT=LEL298*  1-
TPRAC-298

1260
  

 

 

UELT=UEL298*  1-
TPRAC+298

800
  

 

Kde: 

LETT, UELT       Dolní a horní mez výbušnosti, při teplotě T [obj. %], 

LET298, UEL298  dolní a horní mez výbušnosti, při 298 K [obj. %], 

TPRAC                  pracovní teplota [K]. 

 

 

Vlhkost: relativní vlhkost směsi plynů se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jen nepatrně. 

Největší rozsah výbušnosti má suchá směs [1]. 

 

2.5 Iniciační zdroje [5]  

Iniciační zdroje, taktéţ nazýváme zápalnými zdroji nebo zdroji zapálení, dodávají 

potřebnou energii a aktivaci výbušného nebo hořlavého souboru. Problematika iniciace 

procesu hoření je studována z různých aspektů (spontánní vznícen tuhé látky, vznícení, 

samovznícení). Teoretický model procesu iniciace hoření musí obsahovat nestacionární 

analýzu tepelného rozkladu tuhé látky, vznik hořlavého souboru (směs paliva se vzduchem) 

v mezní vrstvě propagaci kinetického plamene vznikajícího ze zdroje zapálení, podmínky 

zhasnutí kinetického plamene v důsledku ztráty tepla k povrhu tuhého materiálu a vznik 

trvalého difuzního plamene v mezní vrstvě.  

Iniciačním zdrojem můţe být zdroj libovolné forma energie mající dostatečný potenciál 

potřebný k iniciaci výbušného souboru. Pro hodnocení iniciačních zdrojů se pouţívají tyto 

technicko bezpečnostní parametry: 

- Teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny tvzníc (°C) 



- -Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tmin
r  (°C) 

- -Minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu tmin
u  (°C) 

- -Indukční perioda τ1 (S) nebo (ms), (přípravná doba hořlavého nebo výbušného 

souboru ke vznícení) 

- -Minimální iniciační energie MIE (J) 

 

Energetický zdroj EZ o energii Eze  se můţe stát zápalným zdrojem, jestliţe je splněno: 

 

Rovnice 2 Podmínka vznik zápalného zdroje z energetického [5].: 

 

tEZ>tmin  nebo tEZ>tvznic  

τEZ>τ1 

Eze  <MEI 

 

Hybridní směs 

Přidáním malého mnoţství hořlavého plynu, nebo páry hořlavé kapaliny znatelně mění 

výbuchové parametry. Výskyt hybridních směsí představuje mimořádné nebezpečí, protoţe 

výbuch je moţný uţ při velmi malém mnoţství hořlavého prachu i hořlavého plynu (pod 

jejich dolní meze výbušnosti) [1]. 

 

2.6 Vlastnosti hořlavých látek 

 

Hořlavé kapalné látky: jsou látky s definovanou teplotou vzplanutí nebo teplotou vznícení. 

Ve smyslu ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny povaţují kapaliny, suspenze a emulze, které 

při atmosférickém tlaku splňují tyto podmínky: 

- Nejsou při teplotě +35° C tuhé ani prstovité 

- Mají při teplotě 50° C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa 

- Mají teplotu vznícení nejvýše 250° C 

- Lze u nich stanovit teplotu hoření 

Některé kapalné látky, které nepatří mezi hořlavé kapaliny ve smyslu uvedené normy, 

respektive i látky za normálních podmínek (20° C a 100 kPa), tuhé, se mohou za určitých 

fyzikálních podmínek chovat jako hořlavé kapaliny a vytvářet nebezpečné výbušné 

koncentrace [6]. 

  



Hořlavé plynné látky: povaţují se za hořlavé mají-li definovanou teplotu vznícení respektive 

vytváří se vzduchem v určitém koncentračním rozmezí výbušné směsi. ČSN 65 0201 limituje 

teplotu vznícení teplotou 650° C. Za plyny jsou povaţovány látky, jejichţ tlak nasycených par 

při teplotě 50° C vyšší neţ 294 kPa nebo jejich kritická teplota je niţší neţ 50° C [6]. 

 

2.7 Technicko bezpečnostní parametry  

 

V zásadě platí, ţe hořlavé a vznětlivé látky mohou vytvářet výbušnou atmosféru, 

pokud zkoušky neprokázaly, ţe nejsou schopny ve směsi se vzduchem šířit výbuch. 

Technicko bezpečnostní parametry popisují vlastnosti látek, které jsou stanoveny 

experimentálně v laboratořích. Orientačně je lze získat také výpočtovými hodnotami. TBP 

nejsou fyzikálními konstantami, zaleţí na technice a metodice měří při jejích získávání. 

Hodnoty TBP jsou hodnotami uzančními a jsou závislé na celé řadě faktorů, včetně zásobu 

stanovení. Důsledná znalost PTCH je rovněţ nezbytná pro návrh řešení a instalaci vhodných 

zařízení do daných prostor (elektrických i neelektrických) a rovněţ návrh vhodných 

bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti technologií a výrobních procesů [6]. 

 

Teplota vzplanutí: je nejniţší teplota hořlavé kapaliny, při které se za přesně definovaných 

podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové mnoţství par, ţe jejich směs se vzduchem 

přiblíţením plamene vzplane a ihned uhasne.  

Teplota vzplanutí je kriteriem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti podle 

ČSN 65 0201, viz tabulka [7]:  

 

Tabulka č. 1. Třídění hořlavých kapalin [7].   

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I do 21 

II nad 21 do 55 

III nad 55 do 100 

IV nad 100 

 

Teplota vznícení: je nejniţší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par nebo 

plynů dané látky se vzduchem na předepsaném zařízení a při předepsaném pracovním postupu 

vznítí. 



Teplota vznícení je kriteriem pro zatřídění látky do teplotních tříd podle ČSN 33 0371, 

viz tabulka [8]: 

 

Tabulka č. 2. Třídění do teplotních tříd [8].   

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 acetaldehyt (140) 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík (102) 

T6 nad 85 do 100 ethylnitrit (90) 

 

Koncentrační hranice výbušnosti: uvádí rozmezí koncentrace hořlavé látky nejčastěji ve 

směsi se vzduchem, ve které dochází po iniciaci k hoření nebo výbuchu a ohraničují výbušnou 

oblast. Koncentrační hranice výbušnosti horní i dolní se nejčastěji uvádějí v obj. % nebo 

v g*m-3[5]. 

 

Teplota hoření: je nejniţší teplota, při které se kapalina zahřívaná v předepsaném přístroji za 

definovaných podmínek vyvine tolik par, ţe jejich směs se vzduchem po přiblíţení 

iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund [6]. 

 

 

Teplotní hranice výbušnosti: jsou názornějším vyjádřením nebezpečí hořlavých kapalin 

v uzavřených technologických zařízeních.  Dolní teplotní hranice výbušnosti je nejniţší 

teplota, při které v uzavřeném prostoru zahřívání zkoušené kapaliny za předepsaných 

podmínek vytvoří takové mnoţství par, ţe se ve směsi se vzduchem po iniciaci (jiskra, 

plamen, rozţhavená spirála) můţe šířit plamen. Horní teplotní hranice výbušnosti je nejvyšší 

teplota, při které kapalina vytváří v uzavřených prostorech, za předepsaných podmínek, 

takové mnoţství par, ţe jejich směs se vzduchem můţe být ještě iniciována. Zvýší-li se 

teplota nad tuto hodnotu, vytvoří se směs neschopná iniciace [6]. 

  



Mezní experimentální bezpečná spára (MEBS): je vzdálenost mezi dvěma plochami, 

vymezenými mezikruţím o šířce 25 mm, vytvářející spáru, přes kterou se na předepsaném 

zkušebním zařízení a předepsaným způsobem nepřenese výbuch studovaného plynu nebo 

páry o optimální koncentraci [6].  

 

Tabulka č. 3. Stanovení skupiny výbušnosti dle ČSN 33 0371 [8]   

Skupina výbušnosti MEBS [mm] MZPlátky /MZPmetanu  Příklady 

I Metan v hlubinných důlních dílech 

II A ≥0,9 >0,8 metan 

v průmyslu, 

propan, butan 

II B >0,5 ale < 0,9 ≥0,45 ale ≤ 0,8 ethem (etylen) 

II C ≤0,5 <0,45 vodík, ethin, 

sirouhlík 

 

Určitou obměnnou MEBS je kritický zhášecí průměr (KZP), coţ je nejmenší průměr 

potrubí (trubky), kterým se za normálních podmínek nešíří plamen. Platí vztah: 

 

Rovnice 3 Kritický zhášecí průměr [6].: 

 

KZP=3,1*MEBS [cm] 

 

Je důleţitým kriteriem pro zabránění šíření plamene v potrubí a pro volbu náplně 

neprůbojných pojistek. 

Minimální iniciační energie (MIE): je nejniţší energie kapacitní jiskry, která je schopna 

zapálit nejsnadněji iniciovanou (stechiometrickou) směs hořlavého plynu nebo páry ve směsi 

s oxidačním prostředkem. Hodnoty MIE jsou důleţité pro posuzování nebezpečí iniciace 

hořlavých plynných směsí elektrostatickými a induktivními výboji [6]. 

 

Minimální zápalný proud (MZP): je nejniţší hodnota elektrického proudu, který je schopen 

při přeskoku induktivní jiskry iniciovat zkoumanou směs v předepsaném zkušebním zařízení. 

V praxi se pouţívá ve formě bezrozměrného poměru 

𝐌𝐙𝐏𝐥á𝐭𝐤𝐲/𝐌𝐙𝐏𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧𝐮   jako další kriterium skupiny výbušnosti [6]. 



Kritický (limitní) obsah kyslíku (LOC): je nejniţší mnoţství kyslíku ve směsi hořlavina – 

kyslík – inert, při kterém dochází ještě k hoření. Kritický obsah kyslíku se závislý na teplotě, 

druhu inertu a částečně i na tlaku [6]. 

 

Výbuchové charakteristiky: představují hodnoty výbuchového tlaku, výbuchového času a 

brizance (nárůst tlaku za časovou jednotku), které se dosáhnou při výbuchu zkoušené látky ve 

směsi se vzduchem [6]. 

 

Rychlost odhořívání kapalin: je závislá na chemických vlastnostech látky. Můţe být 

ovlivňována i řadou jiných okolností, například přebytkem či nedostatkem kyslíku při hoření, 

druhem či způsobem uskladnění, poměrem povrchové plochy k objemu [6]. 

 

Hmotnostní rychlost odhořívání: je hodnota vyjadřující hmotnost hořlavé látky, která shoří 

na dané ploše za časovou jednotku. Vyjadřuje se v kg ∗m−2h−1  a násobcích těchto jednotek. 

U hořlavých kapalin, které jsou skladovány v nádrţích nebo obalech pravidelného tvaru a u 

kterých odhořívání probíhá téměř rovnoměrně po celém povrchu se udává lineární rychlost 

odhořívání, vyjadřující výšku vrstvy odhořené za jednotku času v mm ∗min−1[6]. 

 

Rychlost šíření plamene: je vyšší neţ rychlost odhořívání, protoţe teplo uvolněné při 

spalování značně zvyšuje objem spalných produktů, sníţí se jejich hustota a tím zvýši 

rychlost, kterou produkty odcházejí z hořící vrstvy a jsou iniciací dalšího hoření [6]. 

 

2.8 Fyzikálně chemické vlastnosti [10]   

 

Mají charakter konstant a definují látku. Nejsou tedy jako TBP závislé na technice a 

metodice měří při jejích získávání. 

 

Molekulová hmotnost: rozumí se hmotnost molekuly, která je dána součtem všech 

atomových hmotností prvků obsaţených v molekule. Pomocí molekulové hmotnosti můţeme 

posuzovat chování látky v případě nedostatku dalších specifických informací. Je mírou měrné 

hmotnosti plynné fáze, která je důleţitá z hlediska chování par v prostoru (jsou-li lehčí či těţší 

neţ vzduch a mírou difuze par).  

  



Měrná hmotnost plynné fáze: je udávána jako poměrové číslo, vyjadřující měrnou hmotnost 

páry, nebo plynu, vztaţenou k měrné hmotnosti vzduchu za stejného stavu (měrná hmotnost 

vzduchu je rovna jedné). Látky s hodnotou menší neţ jedna mají snahu vystupovat nahoru, 

látky s hodnotou větší neţ jedna se drţí při zemi respektive ve spodních částech uzavřeného 

prostoru. 

 

Tlak nasycených par: je maximální mnoţství par, vyjádřené parciálním tlakem příslušné 

látky v daném systému, který se můţe nad povrchem látky při daných podmínkách vytvořit. 

Z tlaku nasycených par je moţné pro dané podmínky vypočítat koncentraci plynné hořlavé 

sloţky v [obj. %] i v [g*m
-3

], které můţe být v tomto systému dosaţena.  

 

Teplota varu: je teplota, při které látka dosahuje tlaku nasycených par (maximálního 

parciálního tlaku), který je roven talku okolního prostředí. Běţné údaje se obyčejně vztahují 

na atmosférický tlak cca 100 kPa. Sniţováním tlaku se teplota varu sniţuje. U hořlavých 

kapalin platí čím niţší teplota varu tím pravděpodobnější tvorba výbušné směsi. U směsných 

látek nelze hovořit o teplotě varu, ale destilačním rozmezí. Směsi nebo roztoky mnohých látek 

dosahují teploty varu a destiluji v určitém pásmu teplot nazývající se destilační rozmezí.   

 

Spalné teplo: je mnoţství teplat, které se uvolní dokonalým spálením látky a ochlazením 

zplodin hoření na původní teplotu. Je mírou tepelné energie, obsaţené v látkách a udávané v J 

nebo v KJ vztaţené na mol látky. Znalost hodnoty spalného tepla se dá vyuţít například u 

represívních zásahů a sloţí také k výpočtu poţárního zatíţení prostoru. Na základě spalného 

tepla můţeme informativně určit u plynů a par i dolní hranici výbušnosti (DHV) v obj. % dle 

vztahu:  

 

Rovnice 4 Informativní určení dolní meze výbušnosti plynu a par [10] .: 

  

DHV*∆Hspal.=4600 kJ*mol
-1

 

 

 

 

  



2.9 Hořlavé kapaliny [1] 

 

Mohou vytvářet nebezpečnou koncentraci pokud: 

 

Rovnice 5 Podmínka vytváření nebezpečné koncentrace [1].: 

 

kb1*LEL<cskut<kb2*UEL 

 

Kde: 

kb1, kb2       Bezpečnostní koeficienty , 

LEL, UEL dolní a horní hranice výbušnosti v obj. %, nebo v g*m
-3

, 

cSKUT         skutečná koncentrace v obj. %, nebo v g*m
-3

. 

 

 

V uzavřeném zařízení, nebo nádrţi je skutečná koncentrace par hořlavé kapaliny rovná 

koncentraci nasycených par: 

 

Cskut=Cs 

 

Kde: 

Cs      Koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny v obj. % . 

 

Koncentrace nasycených par se vypočítá podle: 

 

 

Rovnice 6 Výpočet koncentrace nasycených par [1].: 

 

Cs=
Ps

PPRAC

*100 

 

Kde: 

Ps         Tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě v Pa, 

PPRAC  pracovní tlak v Pa. 



Objemovou koncentraci par v Cv  je moţno přepočítat na hmotnostní koncentraci Cm v g*m
-3

, 

podle vztahu: 

 

Rovnice 7 Přepočet objemové koncentrace par na hmotnostní koncentraci [1].: 

 

Cm=
M*cv

100*Vt

 

 

Kde: 

M    Molární hmotnost v kg*kmol
-1

, 

Vt    molární objem při teplotě tPRAC  v m3 ∗ kmol−1. 

 

Molární objem Vt při teplotě tPRAC se vypočítá: 

 

Rovnice 8 Výpočet molárního objemu při pracovní teplotě [1].: 

 

Vt= Vo*
TPRAC*p

0

T0*p
PRAC

 

 

Kde: 

Vo  = 22,4135m3 ∗ kmol−1 (při T0 a p0), 

p0 = 1,01325*105Pa, 

TPRAC  = tPRAC  + 273,15 K, 

T0 = 273,15 K, 

tPRAC  pracovní teplota ve ° C, 

pPRAC  pracovní tlak v Pa. 

 

V uzavřeném prostoru se pro hodnocení nebezpečí výbuchu par hořlavých kapalin 

pouţívá teplotních mezí výbušností. Nebezpečí výbuchu hrozí, jestliţe: 

 

Rovnice 9 Moţnost nebezpečí výbuchu [1].: 

 

LEP-∆t≤tPRAC≤UEP+∆t 

LEP, UEP dolní a horní bod (teplotní mez) výbušnosti ve ° C. 



Dle normy ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny je bezpečnostní teplota ∆t, rozsah 

výbušnosti je daný horní a dolní mezí výbušnosti zvětšený na kaţdou stranu o ∆t, tím udává 

rozsah nebezpečí: 

 

 

Obr. č. 6. Rozsah výbušnosti a rozsah nebezpečí výbuchu par hoř. kap. na teplotní ose. 

 

Dolní mez výbušnosti (LEP): je nejniţší koncentrace směsi hořlavých plynu a par se 

vzduchem nebo jiným oxidovadlem, při které je tato směs ještě výbušná [9]. 

 

Horní mez výbušnosti (UEP): nejvyšší koncentrace směsi hořlavých plynů nebo par se 

vzduchem, nebo jiným oxidovadlem, pří které je tato směs ještě výbušná [9]. 

 

Aerosoly a mlhy hořlavých kapalin mohou vytvářet výbušnou atmosféru i při 

teplotách pod dolním bodem výbušnosti (LEP). 

 

Hořlavé plyny (přehřáté páry hořlavých kapalin) 

Uplynu a přehřátých par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem, s kyslíkem nebo 

jinými oxidačními činidly hrozí nebezpečí výbuchu, jestliţe platí: 

 

Rovnice 10 Moţnost výbuchu hořlavého plynu ve směsi s oxidačními činidly [1].: 

 

kb1*LEL<cskut<cneb,H=100-(100-UEL)/kb2 

 

 Skutečná koncentrace hořlavého plynu v obj. % se stanoví ze vztahu: 

 



Rovnice 11  Stanovení skutečné koncentrace plynu [1].: 

 

cSKUT =
VPLYN

VPLYN+VOX

*100 

 

Bezpečnostní koeficienty se obvykle uvaţují: 

kb1= 0,5 

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

kb2 = 1,32 aţ 2,52 pro vysoké hodnoty UEL např. H2, C2H2 , CH3OH. 

 

Otevřený povrch hořlavé kapaliny: 

Např. u máčecích van, kalících lázní se nad hladinou vytváří výbušná koncentrace par 

hořlavé kapaliny, je-li splněna nerovnice: 

 

Rovnice 12 Vytvoření výbušné koncentrace nad otevřeným povrchem hořlavé 

 kapalin [1].: 

 

tPRAC≥FP- ∆t 

Kde: 

FP bod vzplanutí ve °C. 

 

Směsi plynů a par [1]: 

Pro stanovení mezí výbušnosti je moţno pouţít Le Chatelierova pravidla: 

 

Rovnice 13 Výpočet mezí výbušnosti Le Chatelierovým pravidlem [1].: 

 

ELSMES=
100

 
ci

ELi

 

Kde: 

ELSMES   mez výbušnosti směsi hořlavých plynu (par) v obj. %,  

 ci          procentuální mnoţství sloţky i-té sloţky hořlavého plynu ve směsi hořlavých  

              plynů ( ci=100%), 

ELi        mez výbušnosti sloţky hořlavého plynu (páry) v obj. %. 

 



Vysvětlení Le Chatelierova pravidla (principu): [10], [11]   

Jako příklad poslouţí disociační reakce vodíku a jodu  2HI → H2 + I2 viz. Obr. č. 4.  

Na levé straně je se koncentrace tří sloţek nemění s časem, systém, ve kterém se nachází je 

v rovnováze. Pote, dojde k navýšení koncentrace vodíku v systému = narušení rovnováhy. 

Bez reakce pak vyplývá, ţe se systém přesune na novy rovnováţný stav (vpravo). V tomto 

novem systému se mnoţství vodíku i jodidu zvýšila. Během procesu je části vodíku a jodu 

spotřebovaly. 

 Nový rovnováţný stav obsahuje větší mnoţství vodíku neţ počáteční stav, ale ne tolik 

kolik bylo přidáno. Le Chateliorův princip předpovídá změny v systému, jako celek část 

vodíku přidaného do systému byla spotřebována reakci s jodem (jeho koncentrace se sníţila) 

za vzniku jodidu (jeho koncentrace se zvýšila).  

 

 

 

Obr. č. 7. Le Chatelierovo pravidlo pří reakci za změnu koncentrace [11].    

 

 

 

 

 

 



Roztoky hořlavých kapalin: 

V zařízeních se často vedle čistých kapalin setkáváme, také s roztoky těchto kapalin. 

Pak podle Raoultova zákona (pro ideální roztoky) platí: 

 

Rovnice 14 Raoultuv zákon [4].: 

 

p´
S,i

=p
S,i

*xi 

Kde: 

p´
S,i

 parciální tlak i-té sloţky nad roztokem v Pa 

p
S,i

  tlak nasycené páry i-té sloţky v Pa 

xi  molární zlomek i-té sloţky v roztoku. 

 

Přepočet na objemové nebo hmotnostní mnoţství sloţek v roztoku (dvousloţkový 

roztok sloţek A, B): 

 

Rovnice 15 Výpočet hmotnostního zlomku [1].: 

 

wA=
φ

A
*φ

A

φ
A

*ρ
A

+ 1-φ
A
 *ρ

B

 

 

Rovnice 16 Výpočet molárních zlomku sloţek [1].: 

 

XA=

wA

MA

wA

MA
+

1-wA

MB

 

Kde: 

φ
A

, φ
B

  objemová mnoţství (objemové zlomky) sloţek A a B v roztoku, 

              φ
B

= 1-φ
A
  

ρ
A

, ρ
B

   hustoty čistých sloţek A a B v kg*m-3 

wA ,  wB   hmotnostní zlomek sloţek A a B v roztoku, wB=1-wA 

MA , MB   molární hmotnost sloţek A a B v kg*kmol
-1

 

XA, XB   molární zlomky sloţek A a B v roztoku XB=1-XA 



3 Vypařování kapalin 

 

a) Vypařování do nepohyblivého (klidného) prostředí 

Jedná se o molekulovou difuzi. Poměrně sloţitý děj, neumoţňující šíření par kapalin na větší 

vzdálenosti, ale umoţňuje nahromadění par v místě jejich vzniku a tím vytvářením místních 

výbušných koncentrací. V těchto případech je důleţitý způsob rozdělení koncentrace par nad 

hladinou hořlavé kapaliny v závislosti na teplotě a na době vypařování, moţné rozměry zóny 

s nebezpečnou koncentrací a mnoţství vypařené kapaliny [1].    

Viz. Obr. č. 5, na němţ je znázorněna koncentrace par nad hladinou hořlavé kapaliny.  

Počátek souřadnicového systému je umístěn ve vzdálenosti x od hladiny hořlavé kapaliny a 

v tomto bodě je koncentrace hořlavé kapaliny rovna nule. Osa x představuje koncentrace par 

hořlavé kapaliny. Na osu y jsou vynášeny vzdálenosti od počátku souřadného systému. 

 

 

Obr. č. 8. Vypařování kapalin do klidného prostředí [1].    

 

Změnu koncentrace nad hladinou je moţno popsat závislostí: 

 

Rovnice 17 Změna koncentrace nad hladinou kapaliny [1].: 

 

c = a ∗ yn + b 

Kde:  

c       koncentrace par v uzavřeném bodě nad hladinou hořlavé kapaliny v obj. %, 



y      vzdálenost uvaţovaného bodu od počátku souřadného systému v m, 

a,b    konstanty, které lze určit z okrajových podmínek. 

 

při y=0 je c=c0=0, tedy b=0 

při y=x je c=cs , tedy cs= a ∗ xn , neboli a =
cs

xn  

 

Dosazením do výrazu pro koncentraci par nad hladinou dostaneme:  

 

Rovnice 18 Změna koncentrace nad hladinou kapaliny v okrajových podmínkách 

[1].: 

 

 

c =
cs

xn
∗ yn = cs ∗  

y

x
 

n

 

 

 

Střední (průměrnou) koncentraci par nad hladinou je moţno vypočítat jako: 

 

 

Rovnice 19 Výpočet střední koncentraci par nad hladinou kapaliny [1].: 

 

cstr =
 c ∗ dv

 dv
=
 cs ∗  

y
x 

ny=x

0
∗ S ∗ dy

 S ∗ dy
y=x

0

=
cs ∗ xn+1

(n + 1) ∗ xn+1
=

cs

n + 1
 

 

 

 

Nebezpečná výška nad hladinou hořlavé kapaliny 𝑥𝑁𝐸𝐵 , kde je koncentrace vyšší neţ 

0,5*LEL, se stanoví ze vztahu: 

 

Rovnice 20 Výpočet nebezpečné výšky nad hladinou hořlavé kapaliny [1].: 

 

xNEB = x − y =  
12 ∗ D ∗ τ

1− cS

 1 −  
0,5 ∗ cMIN

cS

  

 

Kde: 

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

D     difúzní koeficient s opravou na teplotu směsi par se vzduchem vm2 ∗ s−1, 

c     koncentrace par ve vzdálenosti y (od počátku souřadného systému) v obj. %, 



cS     koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny při dané teplotě kapaliny v obj. % 

𝜏     doba vypařování v s. 

 

b) Vypařování kapalin do pohyblivého prostředí 

Jedná se o konvektivní difúzi. Na rozdíl od molekulární difúze par kapalin do nepohyblivého 

prostředí, která probíhá poměrně pomalu, je difúze do pohybujícího prostředí mnohem 

rychlejší. Při konvektivní difuzi je totiţ přechod z jedné fáze do druhé zapříčiněn nejenom 

molekulárním pohybem, ale také důsledkem pohybu vzduchu a vlivem intenzivnějšího sdílení 

tepla. Vlivem těchto jevů se zvyšuje vypařování kapaliny. Během konvektivní difúze se nad 

povrchem kapaliny vytváří jen mala vrstvička s nasycenou koncentrací par a nad ní se prudce 

zmenšuje koncentrace par, nastává prudká změna koncentrace par se vzdáleností od povrchu. 

Výše umístěné vrstvičky koncentrací budou mít vlivem intenzivního promíchávání vzduchu 

za pohybu koncentraci par podstatně niţší.  

 

 

Obr. č. 9. Změna koncentrace par kapaliny v mezní vrstvě a v pohyb. se prostředí [1]. 

Křivka č. 1 vyjadřuje změnu koncentrace par v mezní vrstvě nad kapalinou. 

Křivka č. 2 změnu koncentrace Par v pohybujícím se vzduchu 

 

 

 

Intenzita vypařování do proudícího vzduchu (pohybujícího se prostředí) se dá vyjádřit 

empirickým vztahem:  

 



Rovnice 21 Výpočet intenzity vypařování do proudícího vzduchu [1].: 

 

IPOHYB = S ∗ pS ∗M ∗  0,734 + 1,637 ∗w ∗ 10−9 

 

Kde: 

IPOHYB  intenzita vypařování do proudícího vzduchu v kg ∗ s−1, 

w         rychlost pohybu vzduchu nad povrchem kapaliny v m*s−1, 

S         plocha povrchu odpařované kapaliny v m2, 

ps        tlak nasycených par odpařované kapaliny v Pa, 

M        molární hmotnost v kg ∗ kmol−1. 

 

 

3.1 Claudius – Clapeyrova rovnice vypařování kapalin 

Rovnice Clausius – Clapeyrova lze vyuţít k výpočtu závislosti tenze nasycené páry na 

teplotě a k výpočtu teplot varu. Srovnávání teplot varu různých kapalin při stálém vnějším 

tlaku, nebo srovnávání tenzí nasycených par při konstantní teplotě poskytuje informace o 

tendenci kapalin k vypařování. Z poţárně bezpečnostního hlediska jsou tyto údaje jedním 

z kritérií pro zařazení kapalin do tříd hořlavosti a tvorby výbušných směsí.     

Formálně pro rovnici vypařování lze pouţít rovnice reakční izobary, s tím ţe 

nahradíme reakční teplo teplem výparným. Takto získáme  rovnici Clausius – Clapeyronovu 

[4]: 

 

Rovnice 22 Claudius - Clapeyronova rovnice [4].: 

 

d ln p 

dT
=

∆Hv

R ∗ T2
 

 

 

Kde: 

∆Hv      výparné teplo,, 

R         molární plynová konstanta (8,314 J ∗ K−1 ∗mol−1), 

p         relativní tlak, 

T         teplota. 

 



Většinou závislost výparného tepla na teplotě neuvaţujeme. A upravujeme rovnici 

reakční izotermy tím, ţe nahradíme reakční teplo ∆H teplem výparným ∆Hv : 

 

Rovnice 23  Výpočet veličiny C pro dané výparné teplo, teplotu a tlak [4].:      

 

ln p = −
∆Hv

R ∗ T
+ C          C =

∆Hv

R ∗ T1
+ ln p1 

 

Veličina C je konstanta pro dané ∆Hv , T1, p1. Pro zadanou hodnotu T lze tudíţ získat 

odpovídající tenzi par p. Odlogaritmováním lze získat tenze nasycené páry na teplotě, která 

má exponenciální charakter: 

 

Rovnice 24 Tenze nasycené páry v závislosti na teplotě [4].:     

 

p = A ∗ exp  −
∆Hv  

R ∗ T
          A = exp C  

Kde: 

A        empirická konstanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Popis měřícího zařízení VK - 20 

 

K stanovení mezí výbušnosti plynu a par zkoušených hořlavých látek jsem pouţíval 

zařízení VK – 20. Zkratka VK znamená výbuchová komora. Číslo 20 charakterizuje objem 

komory v tomto případě dvacet litrů.  

 

4.1 Výbuchová komora 

 

Výbuchová komory je umístěná na podstavci o čtyřech nohách, na který je přivařená. 

Samotná výbuchová komora je kruhového tvaru a skládá se ze dvou částí. Z vnitřního pláště 

z nerezového plechu o tloušťce 2 mm tvořící vnitřek zařízení a vnější části, v níţ jsou 

umístěny topné spirály. Tyto spirály slouţí k udrţování poţadované teploty v komoře. 

Uvnitř komory se nachází dvě ocelové svorky. Do svorek se upevňuje chemický 

iniciátor tzv. palník. K  iniciaci palníku dochází impulsem od svorek, které jsou napojeny na 

ovládací panel.    

Na dně komory se nachází míchadlo. To se pouţívá k homogenizaci směsi. Na dně se 

dále nachází topná spirála, ta zahřívá nádobku se zkoušenou kapalinou (směsí kapalin) a 

slouţí také k ohřevu prostředí uvnitř výbuchové komory. Viz obr. č. 10. 

 

 

 
Obr. č. 10. Výbuchová komora VK - 20 

 



Na vnějším obalu komory je umístěno pět uzavíracích ventilů. Slouţící pro připojení 

měřících zařízení do komory (čidla, teploměry, a jiné). Při měření byl nainstalován nepřetrţitě 

teploměr v jednom z průchodů. Dalších přidaných měřidel nebylo pří měření třeba. 

V horní části je výbuchová komora vybavena kruhovým plechovým poklopem. Ke 

komoře je připevněn pantovým systémem. V otevřené poloze je poklop drţen 

elektromagnetem. Pokud dojde k zahoření v zbytku hořlavé kapaliny, dá se z řídícího panelu 

elektromagnet drţící poklop vypnout. Tím poklop (samospádem vlastní tíhou) uzavře 

výbuchovou komoru a neţádoucí hoření uhasne. Schéma měřícího přístroje viz. Příloha č. 1. 

Schéma měřícího přístroje.   

 

4.2 Teplotní čidlo a teploměr 

 

Teplotní čidlo GTL - 130sloţí pro měření prostorové teploty uvnitř komory. Do 

komory je nainstalován přes jeden z pěti vstupů. Je tvořen snímačem teploty, plastovou 

rukojetí a konektorem NST 1200. Měřící rozsah činí [-65°C aţ + 600°C] viz. obr. č. 11. 

Teploměr GMH 3250 je přes USB kabel  na PC. Na něj je napojeno měřící čidlo. 

Teplotní rozsah teploměru je [-199,9°C aţ 1750°C] s přesnotí ± 0,08% z rozsahu ± 0,1%. 

Napájen z 9 V baterie, nebo 12 V adapter. Rozměry 140 x 70 x 30 mm viz. obr. č. 11.  

 

 

       

Obr. č. 11. Teploměr GMH 3250 



4.3 Ohřev, vnější a vnitřní spirála 

 

Pro ohřev jsou v zařízení umístěny dvě spirály. Vnitřní slouţí k ohřevu kapaliny 

(regulujeme rychlost vypařování). Vnější spirála je zabudována v plášti komory a slouţí 

k udrţení poţadované teploty v komoře (eliminuje ztráty vlivem uniku tepla). 

Obě spirály jsou připojeny ke zdroji napětí přes teplotní regulátor OMEGA i8. Zapnutí 

a vypnutí se provádí pomocí kolébkového vypínače. Teplotní nastavení jednotlivých spirál se 

provádí pomocí tlačítek pod čtyřmístným devíti-segmentovým displejem viz obr. č. 12. 

Přesnost ± 0,5°C, 0,03% naměřené hodmoty. 

 

 

 

Obr. č. 12. Regulátory vnější a vnitřní spirály 

 

 

 

 



4.4 Ovládací panel 

 

Na ovládacím panelu se nachází hlavni síťový vypínač, přes který protéká do panelu 

proud. Dále je panel vybaven aktivací elektromagnetu. Po vypnutí elektromagnetu padá 

plechové víko komory a uzavírá komoru, toho se vyţívá při zahoření zbytku kapaliny 

v zařízení pro uhašení neţádoucího hoření. 

Směs je v komoře promíchávána pomocí míchadla, které má motor mimo výbuchovou 

komoru. Je ovládáno pomocí ovládacího panelu, kde je moţno regulovat otáčky míchadla. 

Červené tlačítko slouţí k vyslání elektrického impulzu na svorky s palníkem, čímţ dojde i 

iniciaci. 

 

 

Obr. č. 13. Ovládací panel 

 

 

 

 

 

 



5 Postup měření 

 

Po vysvětlení základních pojmu a seznámení se s zařízením VK - 20, přichází na řadu 

samotné měření. Úkolem mé diplomové práce s názvem Le Chatelierovo pravidlo jako 

podklad pro stanovení mezí výbušnosti plynů a par, je ověřit pouţitelnost pravidla u 

hořlavých kapalin a jejich směsí. Zvolil jsem si tři kapaliny a to technický líh, aceton a toluen. 

 

5.1 Charakteristika měření 

 

Práci jsem si rozdělil na dvě části. Nejprve porovnám směsi dvou hořlavých látek  

(technický líh + aceton) a poté obdobným způsobem tří látek (technický líh + aceton + 

toluen). Základem je znát meze výbušnosti čistých látek ty jsem získal z bezpečnostních listů 

viz. Příloha č 3. - 5. Poté bylo zapotřebí vypočítat samotné meze výbušnosti stanovených 

směsí pomoci Le Chatelierova pravidla (viz. Rovnice 13) v objemových procentech. Ty jsem 

následně propočítal na objem naváţky směsi v mililitrech, pomocí převodního programu.  

Převodní program stanovuje objem naváţky pouze pro čisté látky, u nichţ je třeba 

zadat molární hmotnost, hustotu, objem nádrţe v mém případě 20 litrů a teplotu tu jsem zvolil 

20°C. Program mi na základě těchto údajů stanovil objem naváţky jednotlivých čistých látek. 

Tyto hodnoty jsem přepočítal a zohlednil jejich procentuální zastoupení ve směsi, a tím určil 

objem naváţky směsi. Následně budu tyto objemy u dolních/horních mezí zvyšovat/sniţovat 

pokud v daných případech došlo/nedošlo k výbuchu. Tímto způsobem určím skutečný objem 

naváţky pro dolní a horní meze výbušnosti daných směsí. V příloze č 2. přikládám ukázku 

grafů, na kterých je vidět přítomnost výbuchu, při dané naváţce. Součástí přílohy č 2. je také 

graf jeţ ukazuje nárust teploty v komoře po iniciaci samotného palníku. Výsledné naměřené 

hodnoty dolních a horních mezí jsem přepočetl zpět na objemová procenta a porovnal 

s vypočtenými hodnotami, které jsem získal pomoci Le Chatelierova pravidla.   

Prvním krokem měření zapnutí počítače spuštění programu GSOFT 3050. 

Zprovoznění teploměru a jeho instalace do výbuchové komory přes otvor v plášti. Spuštění 

síťového napájení na ovládacím panelu a v neposlední řadě zapnutí topných spirál. V mém 

měření byla pouţívána pouze vnitřní topná spirála, která zahřívá kapalinu.  

Jako první jsem si určil změnu teploty při iniciaci samotného palníku v komoře. Do 

komory jsem na svorky umístil palník, poté v počítači spustil záznam teploty v závislosti n a 

čase (interval 1s) a elektrický palník pomocí spouštěče odpálil. Nárust teploty jsem si 



zaznamenal. Tím věděl okolik mi komoru zahřeje samotný palník. Byly provedeny tři pokusy 

s palníkem pro větší přesnost. 

 Druhým bodem bylo zjištění času, za jak dlouho se daný objem směsi hořlavý kapalin 

vypaří. Po zahřátí komory na poţadovanou teplotu byla na topnou spirálu umístěna nádobka 

s poţadovaným mnoţstvím kapaliny. Komora je v tomto okamţiku přikryta plechovým víkem 

a vizuálně mnou občas kontrolováno mnoţství kapaliny v nádobce. Čas byl měřen na 

stopkách. 

Poté byla do nádobky daná opět kapalina, víko tentokrát zůstalo otevřené a přichycené 

elektromagnetem. Horní část výbuchové komory jsem přikryl hliníkovou folií pro větší 

hermetičnost připevněná drátem. Hliníková folie má funkci odlehčovací membrány. K větší 

hermetičnosti přispívala i míchadlo umístěné na dně komory a gumová hadička na horním 

okraji komory. 

Po uplynutí doby kdy se nám měla kapaliny vypařit, páry ještě jednou promícháme 

míchadlem, spustíme záznam na počítači, zapneme iniciaci a odpálíme červeným tlačítkem. 

Pokud došlo k zahoření vlivem zbytku hořlavé kapaliny, hasíme padajícím víkem. Vypneme 

záznam v programu, vyměníme palník, popř. dáme novou hliníkovou folii v případě jejího 

zničení. Jestliţe stanovuje dolní mez, a došlo k výbuchu, sniţujeme mnoţství naváţky, dokud 

k výbuchu nedojde. Výsledkem měření je hodnota naváţky, při které ještě došlo k výbuchu. 

Obdobně postupujeme u horních mezí kaţdou krajní mez je nutné třikrát proměřit. Výsledná 

hodnota je aritmetický průměr těchto hodnot. 

 

 

Obr. č. 14. Ovládací panel s počítačem + výbuchová komora                                                                        

 



6 Výsledky měření 

 

Měření jak jsem jiţ poznamenal výše, bylo rozděleno do dvou. První část se zabývá 

mezí výbušnosti směsí dvou látek. V této podkapitole bylo prověřeno Le Chatelierovo 

pravidlo i na čistých látkách. U obou případů byla udrţována teplota 50°C v komoře.   

Druhá podkapitola se pak bude zabývat mezí výbušnosti směsi tří látek v mnou 

zvolených poměrech. 

Kaţdé měření bylo prováděno třikrát a v tabulkách jsou uvedeny aritmetické průměry 

těchto hodnot zaokrouhlené na desetiny popřípadě na poloviny setin. 

6.1 Meze výbušnosti směsi o dvou látkách 

 

Do směsi dvou látek jsem zvolil technický líh dále označovanou jako látka A a aceton 

dále označovaný jako látka B. Předem jsem si stanovil poměry látek a namíchal je do 

připravených sklenic. Poté početně stanovil meze výbušnosti dle Le Chatelierova pravidla a 

mnoţství naváţky. Stanovenou naváţku opět zpětně přepočítal na objemová procenta. Viz 

tabulka č.  

Tabulka č. 4. Vypočtené a naměřené dolní meze čistých látek a směsí dvou látek 

 
Tabulka č. 5. Vypočtené a naměřené horní meze čistých látek a směsí dvou látek 

 Vypočtené hodnoty Naměřené hodnoty 

 Vypočtené 

Převedené na 

objem navážky 

Naměřený 

objem navážky 

Převedené na 

obj. procenta 

Poměr látek 

A/B 

UEL vypočtená 

[obj. %] 

UEL vypočtená 

[ml] 

UEL naměřená 

[ml] 

UEL naměřená 

[obj. %] 

100% A 20,5 8,95 10 23 

75% A/25% B 17,9 8,65 13,6 28,4 

50% A/50% B 15,9 8,5 13,1 25,35 

25% A/75% B 14,3 8,2 12 21 

100% B 13 7,95 9,2 15 

 Vypočtené hodnoty Naměřené hodnoty 

 Vypočtené 

Převedené na 

objem navážky 

Naměřený 

objem navážky 

Převedené na 

obj. procenta 

Poměr látek 

A/B 

LEL vypočtená 

[obj. %] 

LEL vypočtená 

[ml] 

LEL naměřená 

[ml] 

LEL naměřená 

[obj. %] 

100% A 3,9 1,7 1,5 3,5 

75% A/25% B 3,5 1,7 1,7 3,55 

50% A/50% B 3,1 1,65 1,75 3,4 

25% A/75% B 2,8 1,6 2 3,55 

100% B 2,6 1,6 1,55 2,5 



 
Obr. č. 15. Grafické znázornění rozdílu naměřený a vypočtených LEL u dvou látek 

 

 

 

 
Obr. č. 16.Grafické znázornění rozdílu naměřený a vypočtených UEL u dvou látek 

 

 

 

  



6.2 Meze výbušnosti směsi o dvou látkách 

 

Směs tří látek se skládala z dvou předchozích tedy technické líhu dále označovaného 

jako látku A, aceton dále označovaného jako látka B a toluenu dále označovaného jako látku 

C. Postup byl stejný jako u dvou látek s tím rozdílem, ţe poměrné zastoupení látek ve směsi 

jsem volil libovolně. To jde vidět i na výsledné křivce grafu. 

 

Tabulka č. 6. Vypočtené a naměřené dolní meze směsí tří látek 

 Vypočtené hodnoty Naměřené hodnoty 

 Vypočtené 

Převedené na 

objem navážky 

Naměřený 

objem navážky 

Převedené na 

obj. procenta 

Poměr látek 

A/B/C 

LEL vypočtená 

[obj. %] 

LEL vypočtená 

[ml] 

LEL naměřená 

[ml] 

LEL naměřená 

[obj. %] 

90% A/5% 

B/5% C 3,4 

 

1,65 

 

1,85 4 

50% A/20% 

B/30% C 2,1 

 

1,4 

 

1,4 2,3 

10% A/80% 

B/10% C 2,4 

 

1,5 

 

1,8 2,9 

25% A/5% 

B/70% C 1,4 

 

1,1 

 

1,6 2,1 

8% A/2% 

B/90% C 1,2 

 

1,1 

 

1,1 1,3 

 

 

 
Tabulka č. 7. Vypočtené a naměřené horní meze směsí tří látek 

 Vypočtené hodnoty Naměřené hodnoty 

 Vypočtené 

Převedené na 

objem navážky 

Naměřený 

objem navážky 

Převedené na 

obj. procenta 

Poměr látek 

A/B/C 

UEL vypočtená 

[obj. %] 

UEL vypočtená 

[ml] 

UEL naměřená 

[ml] 

UEL naměřená 

[obj. %] 

90% A/5% 

B/5% C 18,3 

 

8,7 

 

11,4 

 

24,5 

50% A/20% 

B/30% C 12,2 

 

7,75 

 

9,5 

 

15,7 

10% A/80% 

B/10% C 12,4 

 

7,8 

 

9,8 

 

15,8 

25% A/5% 

B/70% C 8,7 

 

6,9 

 

7,8 

 

11,4 

8% A/2% 

B/90% C 7,6 

 

6,5 

 

6,8 

 

8,1 



 
Obr. č. 17. Grafické znázornění rozdílu naměřený a vypočtených LEL u tří látek 

 

 

 

 
Obr. č. 18.Grafické znázornění rozdílu naměřený a vypočtených UEL u tří látek 

 

 



7 Nejistota měření 

 

 

Ţádné měření se neobejde bez nepřesností, při získávání naměřených dat a hodnot. 

V průběhu měření se můţe vyskytnout mnoho nejrůznějších negativních vlivů. Projevují se 

odchylkou mezi skutečnými a naměřenými hodnotami veličin. Výsledek měření se převáţně 

pohybuje v určitém tolerančním poli kolem skutečné hodnoty, ale téměř nikdy nenastane 

ideální ztotoţnění obou hodnot. 

Dříve se název chyba měření a nejistota měření nerozlišoval. Nejistota měření je 

výsledkem hodnocení měření., charakterizuje rozsah hodnot, ve kterém leţí pravá hodnota 

měřené veličiny. Rozdíl mezi chybou měření a nejistotou měření je ten, ţe chyba má 

znaménko a nejistota ne [15]. 

Směrodatnou odchylku je moţné vypočítat podle rovnice [14]:  

 

Rovnice 25 Směrodatná odchylka 

 

Sx =  
1

n ∗  n− 1 
∗  xi − x 2

n

i=1

 

 

 

Kde:   

              Sx  směrodatná odchylka, 

               n   počet měření, 

               x   hodnota průměru. 

 

 

Kaţdé měření bylo prováděno třikrát, standardní nejistotu měření získáme ze vztahu: 

 

Rovnice 26 Standardní nejistota měření 

 

ux = ks ∗ sx  

 

Kde: 

           ux  standardní nejistota měření, 

            ks  koeficient.   

 

 



 

Velikost koeficientu 𝑘𝑠  závisí na počtu měření: 

 

Tabulka č. 8. Koeficient ks k výpočtu nejistoty měření pro n < 10 

Počet měření Koeficient 𝐤𝐬 

2 7 

3 2,3 

4 1,7 

5 1,4 

6 1,3 

7 1,3 

8 1,2 

9 1,2 

 

 

Dále je nutno určit rozšířenou nejistotu Ux  , protoţe standardní nejistota označuje 

interval, ve kterém se nachází měřená hodnota s malou pravděpodobností. 

 

 

Rovnice 27 Rozšířená nejistota 

 

 

Ux = ku ∗ ux  

 

 

Kde: 

              Ux     Rozšířená nejistota, 

              ux      standardní nejistota, 

               ku     koeficient rozšíření, volím 2, pro 95% pravděpodobnost. Pouţít se dá také 3.  

                       To by znamenalo rozšíření nejistoty na 99,7%. 

 

 

 

 

 

 



7.1 Ukázka výpočtu 

 

a) Určíme si směrodatnou odchylku závislosti dolních mezí výbušnosti dvou 

látek na koncentraci. Pouţijeme rovnici 25: 

 

Sx =  
1

n ∗  n− 1 
∗  xi − x 2

n

i=1

 

sx =  

1

5 5− 1 
∗  3,5− 3,52 2 +  3,55− 3,572 2 +  3,4− 3,423 2 +

n

i=1

                             + 3,55− 3,563 2 +  2,5− 2,526 2

 

 

             sx = 0,0106 

 

b) Standardní nejistotu měření. Získáme z rovnice 26: 

 

 ux = ks ∗ sx  

 

 ux = 1,4 ∗ 0,0106 

 

 ux = 0,015 

 

ks= 1,4 dle tabulky č. 8 (prováděli jsme pět měření) 

 

c) Vypočteme standardní nejistotu měření. Dle rovnice 27: 

 

 Ux = ku ∗ ux  

 

 Ux = 2 ∗ 0,015 

 

 Ux = 0,03 

 

Stejným způsobem se postupuje a horní meze, a také v případě tří látek ve směsi. 



7.2 Výsledné naměřené hodnoty 

 
Tabulka č. 9. Výsledné hodnoty pro směs dvou látek 

Poměr látek A/B LEL naměřená [obj. %] LEL naměřená [obj. %] 

100% A 3,5 ± 0,03 4± 0,2 

75% A/25% B 3,55± 0,03 2,3± 0,2 

50% A/50% B 3,4± 0,03 2,9± 0,2 

25% A/75% B 3,55± 0,03 2,1± 0,2 

100% B 2,5± 0,03 1,3± 0,2 

 

 

 

 
Tabulka č. 10. Výsledné hodnoty pro směs tří látek 

Poměr látek A/B/C LEL naměřená [obj. %] UEL naměřená [obj. %] 

90% A/5% B/5% C 4± 0,085 

 

24,5± 0,075 

50% A/20% B/30% C 2,3± 0,085 

 

15,7± 0,075 

10% A/80% B/10% C 2,9± 0,085 

 

15,8± 0,075 

25% A/5% B/70% C 2,1± 0,085 

 

11,4± 0,075 

8% A/2% B/90% C 1,3± 0,085 

 

8,1± 0,075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Závěr  

 

Úvodem závěru bych rád podotknul několik aspektů, které ovlivnili měření. 

V bezpečnostních listech, i v přepočtovém programu je uvaţováno se zkušební teplotou 20°C. 

Nejen kvůli časové náročnosti, ale také ţe nejsme schopni udrţet v laboratoři přesně teplotu 

20°C, bylo schůdnější volit teplotu vyšší. Ve výbuchové komoře se udrţovala teplota 50°C. 

Dále pro dosaţení přesnějšího měření by bylo vhodné, aby teplota vzorku před samotnou 

iniciací se na několik minut ustálila. Bohuţel toto není z konstrukčního hlediska zařízení 

proveditelné, jelikoţ ohřev probíhá pomocí topných spirál a ty mají určitou tepelnou 

setrvačnost. 

Závěr jakoţto celé měření jsem rozdělil do dvou částí a to pouţití Le Chatelierova 

pravidla pro směs dvou a tří látek. 

Nejlépe mi výsledky naměřených i vypočtených hodnot znázorňují grafy. Na 

obrázcích č. 15, 16. Je zřejmé, ţe naměřené hodnoty jsou odlišné od vypočtených. Zejména 

tomu tak je u horní meze výbušnosti, kdy křivka vypočtených hodnot je značně „uskočena“ 

směrem dolů. Pokud se na křivky podíváme z pohledu rozsahu mezí výbušnosti tzn. intervaly 

vypočtených mezí výbušnosti, se částečně překrývají s naměřenými. Dolní mez vypočtená 

končí pod dolní mezí naměřené, to by z pohledu bezpečnosti nebyl problém. Problémem je 

vypočtená horní mez, měření prokázalo, ţe i nad touto mezí můţe dojít k výbuchu, coţ je 

právě z pohledu bezpečnosti nepřijatelné.  

Výstupy měření pro směsi tří látek znázorňují grafy na obrazcích č. 17, 18. V tomto 

případě jako autor práce jsem přesvědčený, ţe měření směsí tří látek je kvalitněji provedeno. 

Zásadní je tvar naměřených a vypočtených křivek a ten je stejný. Tudíţ výpočet odpovídá 

praxi, ovšem jen tvarem křivek. Podstatný je onen rozdíl „úskok“ křivek. Vypočtené křivky 

(hodnoty) se nachází opět pod naměřenými. Znovu platí závěr z předešlého případu směsí 

dvou látek.  

Le Chatelierovým pravidlem se tedy dají vypočítat meze výbušnosti dle mého názoru 

pouze orientačně. Experimentem jsem prokázal, ţe u směsí těchto dostupných a v průmyslu se 

vyskytujících látek, nelze a ani nedoporučuji pouţití Le  Chatelierova pravidla k jiným neţ 

informativním účelům.  
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