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Anotace 

 

KŘENEK, K. Ověření výpočtových metod stanovení vlivu teploty na koncentrační meze 

výbušnosti pomocí experimentu. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU, 2012. 56 s. 
  

Klíčová slova: koncentrační mez výbušnosti, teplota, výbuch 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu teploty na koncentrační meze 

výbušnosti. V první části práce jsou uvedeny základní poznatky o výbuchu a vysvětleny 

pojmy dolní a horní koncentrační mez výbušnosti. Druhá část práce je zaměřena na studium 

teoretického a experimentálního stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti. 

Experimentální stanovení vlivu teploty je provedeno na zkušebním zařízení VK - 20. 

V závěru práce je zhodnoceno, do jaké míry se shodují výpočty závislostí koncentračních 

mezí výbušnosti na teplotě s experimentálně zjištěnými daty.  

 

 

Annotation  

 

KŘENEK, K. Verification of Calculation Methods of Determination of Temperature Influence 

on Concentration Explosion Limits by means of Experiment. Diploma thesis. Ostrava: VŠB -

 TU, 2012. 56 p. 

 

Key words: concentration explosion limit, temperature, explosion 

 

This diploma thesis deals with the effect of temperature on the concentration explosion 

limits. The first part provides basic knowledge about the explosion and explains the concepts 

of lower and upper concentration explosion limit. The second part focuses on theoretical 

and experimental study of the influence of temperature on the concentration explosive limits. 

Experimental determination of the influence of temperature is performed on the test 

equipment VK – 20. In conclusion the evaluation of the extent to which the calculations 

of explosion limits of concentration dependence on temperature are the same 

with experimental data. 
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Základní pojmy a jejich vysvětlení 

 

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

pokud dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci 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 rychlosti. 

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

 Výbušná oblast: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat 

výbuch. 

 Meze výbušnosti: meze výbušné oblasti. 

 Dolní mez výbušnosti: dolní mez výbušné oblasti. 

 Horní mez výbušnosti: horní mez výbušné oblasti. 

 Bod vzplanutí: minimální teplota, za stanovených podmínek zkoušky, při které kapalina 

vytvoří dostatečné množství plynu nebo par, že po aplikaci iniciačního zdroje okamžitě 

vzplane. 

 Dolní bod výbušnosti: teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par 

ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti. 

 Horní bod výbušnosti: teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par 

ve vzduchu rovna horní mezi výbušnosti. 

 Výbušná atmosféra: směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlh 

nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření 

do celé nespálené směsi. 

 Hybridní směs: směs vzduchu a hořlavých látek rozdílných fyzikálních stavů. 

 Minimální iniciační energie: nejnižší nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru, 

která je při vybití právě schopna vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné atmosféry 

při stanovených zkušebních podmínkách. 

 Teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny: nejnižší teplota horké 

stěny, určená za stanovených zkušebních podmínek, při které dojde ke vznícení směsi 

plynu nebo páry se vzduchem. 

 Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními 

postupy. 
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 Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry 

o dané koncentraci. 

 Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky (závislost tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě). 

 Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max a kubická konstanta jsou měřítkem energie 

respektive výkonu dané výbušné směsi. 

 Maximální výbuchový tlak pmax: maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě 

při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených podmínek zkoušky (při optimální 

koncentraci směsi). 

 Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)max: maximální hodnota 

nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu 

výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních podmínek.  

 Ochranný systém: konstrukční jednotky určené k potlačení výbuchu v počátečním stádiu 

nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchových plamenů a výbuchových tlaků. [6] 
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Použité zkratky 

 

 atd. a tak dále, 

 BAR  hodnoty stanovené z rovnic (20) a (21) autora W. Bartknecht, 

 c  koncentrace plynu nebo par hořlavé kapaliny, 

 (dp/dt)max maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku, 

 (dp/dt)výb rychlost narůstání výbuchového tlaku, 

 GOR hodnoty stanovené z rovnic (18) a (19) autorů S. A. Gorčajeva a V. S. Klubana, 

 KG  kubická konstanta pro plyny a páry, 

 LEL  dolní koncentrační mez výbušnosti (lower explosion limit), 

 LEP  dolní bod výbušnosti, 

 např. například, 

 pmax maximální výbuchový tlak, 

 pvýb výbuchový tlak, 

 sx  směrodatná odchylka, 

 ti,výb doba indukční periody, 

 tj.  to jest, 

 tprac pracovní teplota, 

 u  standardní nejistota, 

 U  rozšířená standardní nejistota, 

 UEL  horní koncentrační mez výbušnosti (upper explosion limit), 

 UEP  horní bod výbušnosti, 

 VK - 20  výbuchová komora o objemu 20 litrů. 
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1 Úvod 

 

Výbuch je oxidační nebo rozkladná reakce, při které dochází k náhlému velmi 

prudkému uvolnění energie a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. Tato prudká změna 

tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna. Výbuch lze také charakterizovat jako nežádoucí jev, 

při kterém dochází k destrukci stavebních konstrukcí, větracích systémů, potrubních systémů, 

výrobních a dalších zařízení. 

V současné době dochází ke stále většímu růstu kapacit výrobních jednotek a zavádění 

nových technologií s extrémními pracovními podmínkami, čímž je dán větší předpoklad 

nebezpečí úniku hořlavých a výbušných látek. Z historie víme, že následky havárií 

s přítomností výbušných či hořlavých látek, kdy došlo k vytvoření a iniciaci výbušné 

atmosféry, jsou často katastrofální. Hlavním úkolem protivýbuchové prevence je zabránit 

vzniku výbuchu, nebo jeho následky omezit na přijatelnou úroveň pomocí preventivních 

opatření. Abychom dokázali navrhnout účinná opatření, je třeba si uvědomit, že samotný 

vznik, průběh a parametry výbuchu jsou ovlivněny mnoha vlivy. Jedním z těchto vlivů 

je počáteční teplota, jejímž vlivem na koncentrační meze výbušnosti jsem se zabýval.  

Cílem této diplomové práce je ověření výpočtových metod stanovení vlivu teploty 

na koncentrační meze výbušnosti pomocí experimentu. Experimentální část práce jsem 

se rozhodl zaměřit na stanovení koncentračních mezí výbušnosti u par hořlavých kapalin 

ve směsi se vzduchem pomocí zkušebního zařízení VK – 20. Toto zařízení se nachází 

v laboratoři protivýbuchové prevence na Fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě - 

Výškovicích. Jako hořlavé kapaliny jsem zvolil technický líh, aceton a toluen. V závěru práce 

je zhodnoceno, do jaké míry se shodují výpočty závislostí koncentračních mezí výbušnosti 

na teplotě s experimentálně zjištěnými daty.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1zov%C3%A1_vlna
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2 Rešerše 

 

Tato diplomová páce se zabývá ověřením výpočtových metod stanovení vlivu teploty 

na koncentrační meze výbušnosti pomocí experimentu. Při hledání podkladů k vypracování 

v Moravskoslezské vědecké knihovně, knihovně na Fakultě bezpečnostního inženýrství a také 

na internetu jsem se nesetkal s literaturou, která se zabývá čistě touto problematikou. Vliv 

teploty na koncentrační meze výbušnosti je uveden v mnohé literatuře, avšak jen okrajově. 

Většina odborné literatury, ze které jsem čerpal, pochází ze zahraniční. Zde jsou uvedeny 

hlavní zdroje, ze kterých jsem čerpal informace při vypracování této diplomové práce. Další 

zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

 

 

Česká literatura: 

 

DAMEC, J.: Protivýbuchová prevence. Edice SPBI, Ostrava 2005. ISBN: 80-86111-21-0. 

 

Autor v první části shrnuje základní poznatky o výbuchu a v druhé části shrnuje 

současné možnosti zabránění vzniku podmínek výbuchu. Z této publikace jsem čerpal 

informace především o výbuchu a možnosti jeho vzniku. V publikaci je také krátká zmínka 

o vlivu počáteční teploty na koncentrační meze výbušnosti a jsou uvedeny empiricky 

stanovené rovnice pro stanovení orientačního vlivu teploty na dolní a horní mez výbušnosti. 

 

 

JAŠKOVSKÝ, Adam. Prozkoumání vlivu teploty na meze výbušnosti hořlavých kapalin. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 51 s. 

 

Práce se zabývá problematikou vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti 

u hořlavých kapalin a ověřením teoretických poznatků sérií měření na zkušebním zařízení 

VK-20. Autor také shrnuje základní metody a kritéria pro měření koncentračních mezí 

výbušnosti. 
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Zahraniční literatura: 

 

BRANDES, E.: Safety characteristics at non atmospheric conditions [online]. 2009 

[citováno 2012-02-02]. Dostupné z: <http://www.ptb.de/de/org/3/34/341/nichtatm.pdf> 

 

V této přehledně zpracované prezentaci jsou graficky znázorněny příklady vlivu 

teploty na koncentrační meze výbušnosti u vybraných látek na bázi uhlíku. Některé z těchto 

grafů jsem uvedl v této práci.  

 

 

BRANDES, E., MITU, M., PAWEL. D.: Temperature dependence of the lower explosion 

limits of pure components and Mixtures [online]. 2006 [citováno 2012-02-02]. Dostupné z: 

<http://www.galcit.caltech.edu/~jeshep/icders/cdrom/EXTABS/254_20TH.PDF> 

 

Tento dokument se věnuje problematice vlivu teploty na dolní koncentrační mez 

výbušnosti jak u čistých látek, tak u jejich směsí. V článku jsou uvedeny grafy závislostí 

a je zde také uveden vzorec pro výpočet relativního poklesu dolní meze výbušnosti 

v závislosti na teplotě. 

 

 

VAN DEN SCHOOR, F., VERPLAETSEN, F.: The upper explosion limit of lower 

alkanes and alkenes in air at elevated pressures and temperatures. Journal 

of hazardous materials [online]. June 2005 [citováno 2012-02-02]. Dostupné z: 

<www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd43/liuu.pdf> 

 

Tato literatura se zabývá vlivem teploty a současně tlaku na horní mez výbušnosti 

u nižších alkanů a alkenů. Text je vhodně doplněn grafy z experimentálně získaných dat. 
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3 Základní poznatky o výbuchu 

V této kapitole jsou shrnuty základní informace o výbuchu. Především jsou uvedeny 

podmínky vedoucí k výbuchu, dále je vysvětlen pojem výbušná atmosféra a také je popsán 

průběh výbuchu v uzavřené nádobě. 

 

3.1 Proces hoření   

Chceme-li pochopit proces výbuchu, je třeba definovat proces hoření, jelikož výbuch 

je případ velmi rychle probíhajícího hoření. 

Hoření lze definovat jako složitý fyzikálně chemický proces, jehož základem jsou 

oxidačně redukční procesy a který je doprovázen vývojem tepla a světla. Konkrétně se jedná 

o reakci exotermickou, která je charakteristická uvolňováním tepelné energie. Hoření vzniká 

a probíhá za stanovených podmínek. Grafické znázornění podmínek procesu hoření je 

znázorněno na obrázku 1. Pro jeho průběh je tedy zapotřebí přítomnost hořlaviny, oxidačního 

prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor.  

 

 

Obrázek 1 Podmínky procesu hoření 

 

 

3.2 Možné typy hoření 

Hoření nejčastěji dělíme na dokonalé, nedokonalé a explozivní. Jednotlivé typy hoření 

jsou stručně popsány níže. 

 

Dokonalé hoření 

Název dokonalého hoření vychází z toho, že se jedná o dokonalou chemickou reakci. 

V reálných podmínkách však k tomuto hoření nedochází, i když některé průběhy hoření se mu 
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velmi přibližují. Při dokonalém spalování nevznikají zplodiny schopné dalšího hoření, 

zpravidla jen oxid uhličitý a vodní páry. Příkladem je požár plynu unikajícího z potrubí 

na volných prostranstvích, kde se průběh požáru téměř přibližuje dokonalému hoření. [11] 

 

Nedokonalé hoření 

Nedokonalé hoření je charakteristické tím, že vznikají zplodiny hoření schopné dalšího 

hoření. Příkladem nedokonalého hoření je požár ve sklepě, kdy zplodiny hoření často tvoří 

výbušné koncentrace. Z hlediska škodlivosti vniklých zplodin nedokonalého hoření lze říci, 

že jsou vážným nebezpečím pro osoby nacházející se v okolí a zasahující hasiče. Častým 

produktem nedokonalého hoření je u organických hmot oxid uhelnatý, který je jedovatý 

a ve směsi se vzduchem také vytváří výbušnou atmosféru. [11] 

 

Explozivní hoření  

Hoření může také probíhat formou výbuchu. Výbuch nebo také exploze je jev, 

při kterém dochází k náhlému uvolnění energie a lokálnímu zvýšení teploty a tlaku.  

Podle podstaty vzniku dělíme výbuch na fyzikální a chemický. Z hlediska rychlosti 

oxidace probíhá chemický výbuch buď formou explozivního hoření (deflagrací), 

nebo detonací. Obě tyto formy se od sebe liší především rychlostí šíření reakční zóny 

do nezreagované směsi. Deflagrace je výbušná přeměna, při které je lineární rychlost šíření 

reakční zóny do nezreagované směsi vždy menší než rychlost zvuku. U detonace je potom 

rychlost šíření reakční zóny větší než rychlost zvuku. Charakteristickým znakem detonace 

je velmi prudká změna tlaku, která se šíří do okolí jako rázová vlna. [11] 

 

 

3.3 Výbušná atmosféra 

Aby mohlo dojít k výbuchu, musí být k dispozici prostor, ve kterém se vyskytuje 

v potřebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem 

za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. Hořlavou látkou může být hořlavý plyn, 

pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený prach nebo kombinace těchto látek nazývaná 

hybridní směs. [6]  

Vzhledem k tomu, že různá skupenství látek mají jinou schopnost se mísit 

se vzduchem a výsledné směsi mají různé vlastnosti z pohledu možného vzniku výbuchu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
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i jeho následků, rozdělují se výbušné atmosféry do dvou základních skupin - prachovzdušné 

směsi (atmosféry) a plynné atmosféry.  

Tuto práci jsem, jak jsem se v úvodu zmínil, zaměřil na stanovení koncentračních 

mezí výbušnosti u par hořlavých kapalin, proto se dále budu zabývat jen plynnými 

atmosférami. Plynná výbušná atmosféra je tedy tvořena hořlavým plynem, parami hořlavé 

kapaliny nebo mlhou tvořené kapičkami hořlavé kapaliny ve směsi se vzduchem, popřípadě 

jiným oxidačním činidlem. Základní vlastností plynných atmosfér je jejich relativní 

homogenita (v menších uzavřených objemech bez proudění vzduchu), resp. předvídatelná 

a vypočitatelná koncentrace v různé vzdálenosti od zdroje hořlavé látky. Nepříjemnou 

vlastností plynné atmosféry v porovnání s prachovzdušnou směsí je fakt, že je snadno 

vznětlivá i při nízkých koncentracích malou iniciační energií. [14] 

 

 

3.4 Možnost výskytu výbušné atmosféry 

Nebezpečí výbuchu je dáno, jestliže jsou splněny látkové předpoklady výbuchu. 

Vychází se z předpokladu, že iniciace výbušné atmosféry je možná vždy. Stanovení nebezpečí 

výbuchu tedy nezávisí na tom, zda jsou přítomny iniciační zdroje. Hořlavé a vznětlivé látky 

mohou vytvářet výbušnou atmosféru, pokud zkoušky neprokázaly, že nejsou se vzduchem 

schopny vytvářet směsi umožňující vznik a šíření výbuchu. 

Prvním krokem při stanovení nebezpečí výbuchu je zjištění, zda jsou hořlavé látky 

přítomny v posuzovaném prostoru. Dále, zda tyto látky mohou se vzduchem i jiným 

oxidačním prostředkem vytvářet výbušnou atmosféru. Třetím, zda se může výbušná atmosféra 

vyskytovat v nebezpečném koncentračním rozsahu a v nebezpečném množství. 

Zda se může v zařízení vyskytnout výbušná atmosféra, závisí na vlastnostech látek 

a na pracovních podmínkách. Vlastnosti látek vyjadřují technicko bezpečnostní parametry: 

u plynů a par hořlavých kapalin 

- dolní a horní koncentrační mez výbušnosti udané v objemových procentech 

nebo u par kapalin také v g.m
-3

. 

u par hořlavých kapalin 

-dolní a horní teplotní meze výbušnosti udané v g.m
-3

, resp. bod vzplanutí v ºC. 
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Pracovní podmínky charakterizuje pracovní teplota, tlak, stav pohybu prostředí (klid, 

turbulence), velikost, tvar a uspořádání pracovního prostoru, resp. jeho propojení s jinými 

prostory, způsob zpracování kapaliny (rozstřik, nástřik, odpařování, kondenzace), a jiné.  

Vytváření výbušné atmosféry ovlivní níže uvedené pracovní podmínky: 

 Únik látky z uzavřeného zařízení např. potrubními spoji, netěsností armatur apod. 

 Odvětrání a prostorové uspořádání, např. s přítomností hořlavých látek a směsí je 

nutno počítat v místech, která nejsou dostatečně odvětrána, např. jámy, kanály, šachty. 

 U plynů a par si je nutno uvědomit, že již malý pohyb vzduchu může významně 

urychlit promíchání hořlavé látky se vzduchem. 

 U kapalin má vliv na vytváření směsi velikost výparné plochy, pracovní teplota, 

rozstřik kapaliny. [6] 

 

 

3.4.1 Hořlavé kapaliny 

Za hořlavé kapaliny se podle literatury [5] považují chemické látky nebo jejich směsi 

s definovaným bodem vzplanutí, které jsou při teplotách výskytu kapalné, a lze u nich 

stanovit bod hoření, tj. za předvídatelných podmínek jsou schopné hořet nebo vytvářet 

produkty hoření. Podle teploty vzplanutí se hořlavé kapaliny dělí do tříd nebezpečnosti 

uvedených v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin [1] 

Teplota vzplanutí Třída nebezpečnosti 

do 21 °C I 

nad 21 °C do 55 °C II 

nad 55 °C do 100 °C III 

nad 100 °C IV 

 

Nebezpečnou koncentraci určíme podle vztahu 1: 

 

1 2b SKUT bk LEL c k UEL           (1) 

 

kde kb1, kb2   bezpečnostní koeficienty, 

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

cSKUT  skutečná koncentrace par v obj. % nebo g.m-3. 
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V uzavřeném zařízení nebo nádrži se skutečná koncentrace par hořlavé kapaliny rovná 

koncentraci nasycených par, viz rovnice 2: 

 

SKUT Sc c         (2) 

 

kde  cS koncentrace nasycených par kapaliny v obj. %. 

 

Koncentraci nasycených par určíme z rovnice 3: 

 

100s
S

prac

p
c

p
         (3) 

 

kde ps  tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě [Pa], 

pprac  pracovní tlak [Pa]. 

 

V uzavřeném prostoru se pro hodnocení nebezpečí výbuchu par hořlavých kapalin 

používá teplotních mezí výbušnosti. U hořlavých kapalin vzniká na základě povrchové teploty 

přímá souvislost mezi parciálním tlakem a koncentrací směsi. Koncentrace směsi jsou 

zobrazeny jako funkce teploty, tzn. každé teplotě je přiřazena určitá koncentrace. Teploty, 

při kterých se koncentrace látky (směsi) rovná dolní a horní mezi výbušnosti, označujeme 

jako dolní a horní teplotní meze výbušnosti. Dolní teplotní mez výbušnosti leží níže než bod 

vzplanutí. Bod vzplanutí je definován jako nejnižší teplota, při které se za přesně 

definovaných podmínek vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich 

směs se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a ihned uhasne. [7]  

 

Nebezpečí výbuchu určíme podle vztahu 4: 

 

PRACLEP t t UEP t          (4) 

 

kde LEP, UEP  dolní a horní bod (teplotní mez) výbušnosti [ºC], 

 PRACt   pracovní teplota [°C], 

t  bezpečnostní hodnota. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99lavina
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plamen
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Výbušná oblast daná dolní a horní teplotní mezí výbušnosti zvětšená na každou stranu 

o t  udává rozsah nebezpečí, viz obrázek 2. [6]  

 

Obrázek 2 Teplotní osa, výbušná oblast a rozsah nebezpečí výbuchu par kapalin [6] 

 

 

3.5 Průběh výbuchu v uzavřené nádobě 

Iniciací výbušné atmosféry dochází k výbuchu, čili zmiňované extrémně rychlé 

oxidační reakci. Množství uvolněného tepla vznikajícího touto exotermickou reakcí je větší 

než množství odváděného tepla. Nárůst teploty se v uzavřeném prostoru projevuje zvýšením 

tlaku. Na obrázku 3 je znázorněn časový průběh narůstání tlaku při iniciaci směsi metanu 

o objemové koncentraci 66% se vzduchem. 

 

 

Obrázek 3 Výbuchová křivka směsi metanu se vzduchem [4] 
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Přestože se výbuch navenek jeví jako extrémně rychlý děj, dá se jeho průběh rozdělit 

do několika částí (viz obrázek 3), které vždy proběhnou a mají určité zákonitosti: 

 

 A - iniciace 

V bodě A proběhne iniciace výbušné atmosféry. Je to tedy jev, při kterém 

se ve výbušné atmosféře vyskytne iniciační zdroj, jehož energie je rovna nebo vyšší, 

než je minimální iniciační energie dané atmosféry.  

 

 A až B - komprese 

Po iniciaci uplyne doba ti,výb než se projeví narůstání tlaku. Tato doba se nazývá 

indukční perioda. Je to přípravná doba výbušné atmosféry k hoření. Mezi body A a B dochází 

k hoření čím dál většího množství částic - hoření se začíná lavinovitě šířit do všech směrů. 

Dochází k zahřívání atmosféry a jejímu stlačování díky tomu, že plynné produkty hoření mají 

větší objem (a v uzavřené nádobě tedy i vyšší tlak) než původní výbušná atmosféra. Tato fáze 

trvá řádově desítky milisekund.  

 

 B - počátek hoření celé směsi 

V bodě B je výbušná atmosféra natolik zahřátá a zkomprimovaná, že se reakční 

rychlost extrémně urychluje a nastává hlavní fáze výbuchu.  

 

 B až D - hlavní fáze výbuchu 

V důsledku zvyšování teploty se reakční rychlost mezi body B až C stále zvyšuje 

až do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Od bodu C do bodu D 

se rychlost narůstání výbuchového tlaku postupně zmenšuje v důsledku ubývání reakčních 

složek. Tato fáze výbuchu trvá řádově desítky až stovky milisekund zejména s ohledem 

na objem výbušné atmosféry.  

 

 D - dosažení maximálního výbuchového tlaku 

Po vyhoření všech částic, které se na výbuchu podílejí, dochází k zastavení nárůstu 

tlaku. Tlak dosahuje svého maxima v bodě D. Za tímto bodem už dochází pouze ke snižování 

teploty spalin, kondenzaci par a uvolňování tlaku případnými netěsnostmi. Zde také může 

dojít k zajímavému efektu, kdy zařízení oslabeno plastickou deformací vydrží výbuch, 

ale vlivem ochlazení spalin dojde k jejich prudkému smrštění a tím pádem může dojít 
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k zhroucení zařízení směrem dovnitř (implozi). Tento jev může nastat například díky tomu, 

že výbuch proběhl pouze v malém objemu nebo neměl optimální parametry. [12] 

 

 

3.6 Výbuchová charakteristika 

Abychom mohli účinky výbuchu par hořlavých kapalin na technologická zařízení 

či stavební konstrukce lépe specifikovat, je zapotřebí znát parametry výbuchu. Základní 

parametry určující odhad následků výbuchu jsou:  

• výbuchový tlak pvýb, 

• rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)výb, 

• kubická konstanta pro páry kapalin a plyny KG. 

Tyto parametry jsou pro každou látku specifické, ale mohou se měnit na základě 

skutečných podmínek, ve kterých výbušná atmosféra existuje. Výbuchové parametry jsou 

stanoveny laboratorním rozborem a jsou vždy vztaženy k normálním atmosférickým 

podmínkám (teplota 20°C, tlak 1013 hPa, nulová vlhkost, čistota látky přes 99% atd.). V praxi 

se však mohou parametry výbuchu měnit a to jak k horšímu, tak k lepšímu. Vždy v závislosti 

na skutečných podmínkách v daném provozu. 

Pokud je výbušná atmosféra tvořena směsí plynů nebo par, je jako rozhodný použit 

ten, který má horší výbuchové parametry. Pokud jsou např. u směsi dvou hořlavých kapalin 

parametry rozdílné tak, že páry kapaliny „A“ mají horší některé výbuchové parametry a páry 

kapaliny „B“ ty ostatní, použijí se vždy ty horší parametry, které jsou pro dané zkoumání 

relevantní (např. pro stanovení tlakové odolnosti zařízení se použije vyšší hodnota 

maximálního výbuchového tlaku, kterého dosahují páry kapaliny „A“ či „B“). [13] 

 

Výbuchový tlak – pvýb 

Výbuchový tlak je hodnota tlaku, kterého dosáhne iniciovaná směs při výbuchu. 

Výbuchový tlak je závislý především na objemu výbušné atmosféry a koncentraci hořlavé 

látky. Nejvyššího výbuchového tlaku, který nazýváme maximální výbuchový tlak pmax, 

dosahuje výbušná atmosféra při její optimální koncentraci. Při této koncentraci je zároveň 

k její iniciaci zapotřebí nejnižší hodnota minimální iniciační energie.  

Na obrázku 4 je znázorněn vliv koncentrace metanu ve směsi se vzduchem 

na výbuchový tlak. 
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Obrázek 4 Vliv koncentrace metanu ve směsi se vzduchem na výbuchový tlak [1] 

 

Maximální výbuchový tlak má přímý vliv na konstrukční vlastnosti zařízení. Pokud 

je zařízení konstruováno jako odolné maximálnímu výbuchovému tlaku, není většinou nutné 

jej dodatečně chránit (samozřejmě s uvážením rizika přenosu výbuchu). Při použití vhodného 

ochranného systému (například systému automatického potlačení výbuchu) nedochází 

k tak výraznému nárůstu tlaku. Tento tlak nazýváme redukovaný tlak (značíme pred). Je to 

tedy vlastně maximální výbuchový tlak, jakého výbušná atmosféra dosáhne při použití 

ochranného systému. Jeho výpočet je tedy kritický pro návrh parametrů ochranného systému. 

[13] 

 

 

Rychlost nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)výb 

Nejvyšší rychlosti narůstání výbuchového tlaku, kterou nazýváme maximální rychlost 

narůstání výbuchového tlaku, se dosahuje opět při optimální koncentraci výbušné atmosféry. 

Ta je u plynů a par o málo vyšší než stechiometrická. [13] 

Na obrázku 5 je znázorněna závislost koncentrace metanu ve směsi se vzduchem 

na rychlost nárůstu výbuchového tlaku.  
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Obrázek 5 Vliv koncentrace metanu na rychlost nárůstu výbuchového tlaku [1] 

 

 

Kubická konstanta  

Vzhledem k tomu, že maximální výbuchový tlak je veličina závislá na objemu 

a koncentraci, byla stanovena pro každou látku konstanta, která rychlost nárůstu tlaku 

popisuje za konstantních podmínek, tedy v objemu 1 m
3
 nazývající se kubická konstanta. 

Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje KG a má rozměr MPa∙m∙s
-1

. [13]  

Hodnoty pmax a KG vybraných látek jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Hodnoty pmax a KG vybraných plynů a par hořlavých kapalin [6] 

Látka pmax [MPa] 
KG 

[MPa∙m∙s
-1

] 
Látka pmax [MPa] 

KG 

[MPa∙m∙s
-1

] 

Éter 8,1 11,5 Toluen 7,8 9,4 

Butan 8,0 9,2 Vodík 6,8 55 

Etan 7,8 10,6 Sirovodík 7,4 4,5 
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4 Koncentrační meze výbušnosti 

Koncentrační meze výbušnosti jsou charakteristické pro každé hořlavé plyny, páry 

a mlhy hořlavých kapalin a hořlavé prachy. Udávají se tedy jako základní požárně technické 

charakteristiky hořlavých látek. 

Pro snazší pochopení si představme nádobu tvaru válce o objemu například 20 dm
3
, 

do které budeme napouštět acetylen. Válec je opatřen víkem a zařízením pro iniciaci. 

Při vytvoření směsi acetylenu se vzduchem v nádobě do 1,5 obj. % acetylenu zjistíme, 

že když provedeme iniciaci, k žádné reakci nedojde. Pokud je však objemová koncentrace 

acetylenu v nádobě vyšší než 1,5 obj. %, dojde po iniciaci ke slabšímu výbuchu. 

Při zvyšování koncentrace acetylenu bude docházet k silnějším výbuchům a při zhruba 

32 obj. % acetylenu dojde k nejsilnějšímu výbuchu. To je způsobeno tím, že je acetylen 

ve směsi se vzduchem v optimálním poměru. Při koncentracích vyšších, než 32 obj. % 

acetylenu budou postupně výbuchy ztrácet na intenzitě. Po překročení hranice 80,5 obj. % 

acetylenu již směs opět nevybuchuje. Vliv koncentrace acetylenu na výbuchový tlak je 

zobrazen na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6 Vliv koncentrace acetylenu na výbuchový tlak [11] 
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4.1 Dolní koncentrační mez výbušnosti 

V prvním případě, tedy do 1,5 obj. % koncentrace acetylenu, je ve směsi tak málo 

hořlavého plynu, že reakce explozívního hoření nemůže proběhnout. Při koncentraci 

1,5 obj. % acetylenu je již směs schopna reakce a právě tato hranice se nazývá dolní mez 

výbušnosti.  

Dolní koncentrační mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) tedy představuje 

nejnižší koncentraci hořlavé látky vyjádřené v obj. % nebo g∙m
-3

 ve směsi s oxidačním 

prostředkem, která je schopna při určité iniciační energii šířit plamen. V homologických 

řadách chemických sloučenin se s rostoucí molekulovou hmotností snižuje dolní hranice 

výbušnosti.  

Pro stanovení dolní meze výbušnosti lze použít rovnici 5: 

 

4609

c

LEL
H




  [obj.%]      (5) 

 

kde  Hc spalná entalpie [kJ∙mol
-1

]. [4] 

 

 

4.2 Horní koncentrační mez výbušnosti 

Pokud je naopak acetylenu v nádobě více než 80,5 obj. %, reakce by mohla 

proběhnout z hlediska množství hořlavého plynu, avšak není k dispozici nezbytný kyslík a tak 

opět k výbuchu nedojde. Tuto hranici označujeme jako horní mez výbušnosti. 

Horní koncentrační mez výbušnosti UEL (upper explosion limit) tedy představuje 

nejvyšší koncentraci hořlavé látky v obj. % nebo g∙m
-3

 ve směsi s oxidačním prostředkem, 

která je ještě výbušná.  

Pro stanovení horní meze výbušnosti lze použít rovnici 6: 

 

0,567,1UEL LEL   [obj.%]      (6) 

 

kde  LEL  dolní mez výbušnosti [obj.%]. 

 

Všeobecně platí, že hodnota dolní meze výbušnosti je přesněji stanovitelná 

a na fyzikálních a jiných podmínkách méně závislá než horní mez výbušnosti. [4] 
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4.3 Výbušná oblast 

Výbušnou oblast ohraničují zmiňované koncentrační meze výbušnosti. (LEL, UEL). 

Je to tedy oblast koncentrací hořlavé látky ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním 

prostředkem, ve které dochází po iniciaci k výbuchu.  

Shrneme-li, pokud je koncentrace látky pod dolní mezí výbušnosti, není tato směs 

ani výbušná ani hořlavá. Pokud je koncentrace látky nad horní mezí výbušnosti, je směs 

hořlavá, ale nevýbušná. Snadno se však může stát výbušnou, dojde-li ke zředění vzduchem 

či jiným oxidačním prostředkem. Při horní mezi výbušnosti je hoření i výbuch doprovázen 

značným vývinem sazí, jelikož tyto děje probíhají za nedostatku kyslíku. Výbušná oblast 

je znázorněna na obrázku 7. 

 

 

Obrázek 7 Výbušná oblast [15] 



 

20 

 

5 Vliv teploty na koncentrační meze výbušnosti 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, meze výbušnosti mají velký význam, jelikož slouží 

především ke stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu a tím upozorňují na hrozící 

nebezpečí. Meze výbušnosti lze ovlivnit několika způsoby, jedním z těchto způsobů je právě 

počáteční teplota.  

Znalost vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti je důležitou součástí 

protivýbuchové ochrany, například při sušících procesech probíhajících za zvýšené teploty. 

S počáteční teplotou se oblast výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se snižuje a horní 

mez se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny hořlavé 

látky. [6] 

Vliv teploty na meze výbušnosti u toluenu je zobrazen na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8 Vliv teploty na meze výbušnosti u toluenu [15] 

 

Na obrázcích 9 a 10 je názorně vyobrazeno, že teplota má na každou mez výbušnosti 

jiný vliv. Na dolní mez výbušnosti není vliv příliš výrazný. S rostoucí teplotou dolní mez 

výbušnosti klesá velice pozvolna (viz obrázek 9). Srovnáme-li například vliv teploty na dolní 

mez výbušnosti metanolu a cyklohexanu je patrné, že vliv teploty na dolní mez výbušnosti 

u metanolu je daleko výraznější (pokles přímky je daleko výraznější).  
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Obrázek 9 Vliv teploty na dolní mez výbušnosti vybraných látek [3] 

 

Na horní mez výbušnosti má teplota znatelně výraznější vliv než na dolní mez 

výbušnosti, jak je patrné z obrázku 10. Z tohoto obrázku je také patrný rozšiřující se oblast 

výbušnosti. Oblast výbušnosti se u metanolu s rostoucí teplotou rozšiřuje daleko více 

než oblast výbušnosti u cyklohexanu.  

 

 

Obrázek 10 Vliv teploty na LEL a UEL vybraných látek [3] 
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Na obrázku 11 je znázorněno jaký vliv má na horní mez výbušnosti teplota a tlak. 

S rostoucím tlakem se horní mez výbušnosti posouvá k vyšším hodnotám. Za vyššího tlaku 

také působí teplota na horní mez výbušnosti daleko výrazněji. Zatímco při tlaku 1 bar se 

v měřeném teplotním rozmezí horní mez výbušnosti etanu zvýšila o několik obj. %, při tlaku 

30 barů se její nárůst pohybuje v řádu desítek obj. %. [7] 

 

 

Obrázek 11 Vliv teploty na UEL při různých tlacích u směsi etanu se vzduchem [10] 

 

 

5.1 Posuzované hořlavé látky 

Jako látky, podle kterých jsem ověřoval výpočtové metody vůči experimentálně 

získaným datům, jsem zvolil hořlavé kapaliny: aceton, technický líh a toluen. Tyto látky jsem 

zvolil z důvodu jejich rozdílných rozmezí oblastí výbušnosti a rozdílných hodnot 

koncentračních mezí výbušnosti. Jedná se o bezbarvé vysoce hořlavé kapaliny I. třídy 

nebezpečnosti. Jednotlivé látky jsou stručně popsány níže.  

 

 

5.1.1 Technický líh 

Technický líh je etanol, ke kterému byla přidána aditiva, aby se zabránilo jeho 

konzumaci. Někdy bývá též obarven. Jedná se o bezbarvou kapalinu  typického alkoholového 
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zápachu, která je vysoce hořlavá a s vodou neomezeně mísitelná. Používá se především jako 

rozpouštědlo nebo jako palivo pro lihové kahany a vařiče. Vybrané fyzikálně chemické 

vlastnosti technického lihu jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti technického lihu 

Vlastnost Hodnota  

Hustota při 20 °C 880 kg/m
3

 

Hustota par vztažená na vzduch 1,6 

Bod varu 78,3 °C 

Bod vzplanutí 14 °C 

Bod vznícení 415 °C 

Dolní mez výbušnosti 3,9 obj. % 

Horní mez výbušnosti 20,5 obj. % 

 

 

5.1.2 Aceton 

Aceton je triviální název pro propan-2-on nebo též dimethylketon. Jedná 

se o bezbarvou kapalinu typického acetonového zápachu, která je vysoce hořlavá 

a s vodou neomezeně mísitelná. Především se používá se jako rozpouštědlo organických 

látek. 

Hlavním nebezpečím spjatým s acetonem je jeho značná hořlavost a dráždivost. 

Při velmi vysokých koncentracích par je aceton dráždivý a podobně jako mnoho jiných 

rozpouštědel působí tlumivě na centrální nervový systém. Vybrané fyzikálně chemické 

vlastnosti acetonu jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti acetonu 

Vlastnost Hodnota  

Hustota při 20 °C 791 kg/m
3
 

Hustota par vztažená na vzduch 2,0 

Bod varu 56,24 °C 

Bod vzplanutí -18 °C 

Bod vznícení 465 °C 

Dolní mez výbušnosti 2,6 obj. % 

Horní mez výbušnosti 13,0 obj. % 
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5.1.3 Toluen 

Toluen je triviální název pro methylbenzen. Jedná se o čirou ve vodě téměř 

nerozpustnou kapalinu. Patří mezi aromatické uhlovodíky a je zdraví škodlivý.  

Toluen je díky výhodným teplotám tání a varu možné použít jako náplň do teploměrů. 

Je součástí řady rozpouštědel, leštidel atd. Používá se také ve směsích s benzenem 

a xylenem jako příměs pro zvyšování oktanového čísla automobilových benzinů. Své místo 

má i při výrobě jiných sloučenin, typickým příkladem je výroba trhaviny TNT - chemicky 

trinitrotoluen. Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti toluenu jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti toluenu 

Vlastnost Hodnota  

Hustota při 20 °C 866 kg/m
3
 

Hustota par vztažená na vzduch 3,2 

Bod varu 110,6 °C 

Bod vzplanutí 4,4 °C 

Bod vznícení >450 °C 

Dolní mez výbušnosti 1,2 obj. % 

Horní mez výbušnosti 7,1 obj. % 

 

 

Další údaje o posuzovaných látkách je možné najít v bezpečnostních listech 

jednotlivých látek, které jsou uvedeny v přílohách D, E a F. 
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6. Experimentální stanovení vlivu teploty na meze výbušnosti 

K experimentálnímu stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti 

posuzovaných látek jsem použil zkušební zařízení VK – 20. V této kapitole je toto zařízení 

stručně popsáno, uveden postup měření a rovněž jsou shrnuta získaná data, která jsou graficky 

znázorněna. 

 

 

6.1 Popis zkušebního zařízení VK - 20 

Jedná se o výbuchovou komoru o vnitřním objemu 20 litrů (dále jen VK – 20). Toto 

zařízení se skládá z výbuchové komory napevno spojené se čtyřnohým stojanem, zařízení 

pro iniciaci, a regulaci otáček míchadla, topných spirál a zařízení pro měření a regulaci 

teploty. Schéma zařízení i se zapojením je znázorněno na obrázku 12. 

 

 

 

Obrázek 12 Schéma a zapojení VK – 20 [7] 
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Výbuchová komora 

Samotná komora se skládá ze dvou válců zhotovených z nerezové oceli. Vnitřní válec 

má průměr 300 mm, výšku 280 mm a je tvořen 3 mm nerezovým plechem. Vnější válec, který 

má průměr 400 mm a výšku 180 mm slouží k ukrytí vnější topné spirály. Do komory ústí 

celkem pět otvorů uzavíratelných pomocí ventilů. Tyto otvory slouží jako průchodky 

pro instalaci různých komponentů či čidel. Jednu z průchodek jsem využil pro instalaci 

snímače teploty měřícího aktuální teplotu v komoře. Ve výbuchové komoře se nachází 

míchadlo, iniciační elektrody a vnitřní topná spirála s miskou (viz obrázek 13).  

VK – 20 je také z důvodu zhášení vybavena ocelovým víkem, které je ke komoře 

upevněno pantem. Ocelové víko, které slouží k uhašení plamene je udržováno v otevřené 

poloze pomocí elektromagnetu. Elektromagnet je ovládán pomocí tlačítka umístěného 

na zařízení pro ovládání ventilu inertizace (viz obrázek 16). 

 

 

Obrázek 13 Pohled do výbuchové komory 

ocelové víko 

míchadlo 

iniciační 

elektrody 

vnitřní topná 

spirála s miskou 

snímač teploty 

průchodky 
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Ohřev, regulace a záznam teploty 

K dosažení a udržení požadované teploty uvnitř komory slouží topné spirály. Vnitřní 

topná spirála slouží k ohřevu misky s kapalinou a vnější spirála ke snížení tepelných ztrát. 

Teploty spirál jsem reguloval pomocí teplotních regulátorů OMEGA série i8, jejichž přesnost 

měření je ± 0,5°C. Tyto regulátory jsou zobrazeny na obrázku 14. 

Pro určení teploty byl použit zmiňovaný snímač teploty pro vzduch a plyny GTL 130 

s měřícím rozsahem od -65°C do 600°C. Snímač byl propojen přes digitální teploměr GMH 

3250 s počítačem, kde se zaznamenával průběh teploty v programu GSOFT 3050. Snímač 

teploty a digitální teploměr jsou zobrazeny na obrázku 14. 

 

 

Obrázek 14 Regulátory teploty, snímač teploty a digitální teploměr 

 

 

Zařízení pro iniciaci a regulaci otáček míchadla  

Pro iniciaci jsem používal elektrické palníky pro ohňostroje EMP - SO, 

viz obrázek 15. Tyto palníky jsem zbavil izolačního materiálu, aby nedocházelo vlivem 

tepelné degradace ke vzniku plynných produktů, které by mohly ovlivnit výsledky měření. 
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Nevýhodou palníku je, že se vznítí přibližně při teplotě 180 °C. [7] Z tohoto důvodu 

jsem jako nejvyšší teplotu, pro kterou jsem prováděl měření, zvolil 170 °C. Směs je možné 

iniciovat také elektrickou jiskrou. 

 

 

Obrázek 15 Elektrický palník EMP - SO pro ohňostroje s izolací a bez izolace 

 

Palník zbavený izolace se upevnil na elektrody pomocí šroubů a odpálil pomocí 

elektrického impulzu přes ovládací panel, viz obrázek 16. Tento panel slouží také k regulaci 

otáček míchadla, které zajišťuje homogenizaci směsi. Homogenizace je operace zajišťující 

stejnorodost vzorku ve všech jeho částech. 

 

 

Obrázek 16 Zařízení pro iniciaci a regulaci otáček míchadla 



 

29 

 

6.2 Postup měření na VK – 20 

Měření probíhalo tak, že jsem pro zvolené teploty měnil objemová množství par 

kapaliny ve VK-20 a podle toho, zda došlo či nedošlo k výbuchu, jsem určil dolní a horní 

meze výbušnosti daných látek při stanovené teplotě. Teploty, pro které jsem prováděl měření, 

jsem si stanovil v rozmezí od 50°C do 170°C vždy po 15°C. Při teplotách nižších než 50°C 

by vypařování kapaliny trvalo neúměrně dlouho. Naopak při teplotě přibližně 180°C dochází, 

jak už jsem se zmínil ke vznícení palníku. 

Nejprve bylo třeba vyhřát komoru na požadovanou teplotu pomocí teplotních 

regulátorů. U každé stanovené teploty se do komory umístil palník, který se odpálil 

a zaznamenal se průběh změny teploty z důvodu pozdější identifikace výbuchu. Před měřením 

bylo také třeba vypočítat objem kapaliny, po jejímž vypaření se v komoře vytvoří směs par 

hořlavé kapaliny se vzduchem o požadované koncentraci. Nejprve jsem podle požadované 

koncentrace vypočítal objem par kapaliny ve výbuchové komoře v m
3
 podle rovnice 7: 

 

100

VK
PAR

V c
V


         (7) 

 

kde VPAR  objem par kapaliny [m3
], 

 VVK objem výbuchové komory [0,02 m
3
], 

c požadovaná koncentrace par kapaliny [obj. %]. 

 

Poté jsem vypočítal objem kapaliny podle vzorce 8 odvozeného ze stavové rovnice 

ideálního plynu: 

 

prac PAR

KAP

PRAC

M p V
V

T R 

 


 
       (8) 

 

kde VKAP  objem kapaliny [m
3
], 

 M molární hmotnost kapaliny [kg∙mol
-1

], 

pprac  pracovní tlak [Pa], 

TPRAC  pracovní teplota [K], 

R měrná plynová konstanta [J∙K
-1

∙mol
-1

], 

ρ hustota kapaliny [kg∙m
-3

]. 
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Takto vypočtený objem kapaliny VKAP v m
3
 jsem nakonec převedl na mililitry. 

Všechny výpočty jsem prováděl v souboru aplikace Microsof Excel
TM

. Tento soubor 

se nachází na CD přiloženém k této diplomové práci. 

U každé teploty a látky bylo třeba nechat vypočítané množství kapaliny ve vyhřáté 

komoře odpařit a stopovat čas, za který dojde k odpaření celého objemu kapaliny. Vypočtené 

množství jsem tedy odměřil do nádobky pomocí elektronické dávkovací pipety. Nádobku 

s kapalinou jsem poté vložil do misky ve výbuchové komoře a otvor utěsnil pomocí hliníkové 

fólie a drátu. Jako nádobky jsem použil části z kuchyňských naběraček. Nádobky byly použity 

kvůli snadnější manipulaci s kapalinou a také zabránění ztrátám par při odměřování kapaliny 

do horké misky především u vyšších teplot před zakrytím komory.  

Pokud jsem tedy znal změnu teploty po odpálení samotného palníku a čas, za který 

se při dané teplotě odpaří vypočtený objem kapaliny, mohl jsem začít měřit. Při odpařování 

kapaliny jsem směs průběžně míchal. Po jejím odpaření jsem chvíli počkal z důvodu ustálení 

směsi a poté jsem směs inicioval. V případě, že teplota vzrostla na hodnotu, která byla větší 

než hodnota stanovená jen s palníkem, považoval jsem daný pokus za výbušný. Pokud jsem 

při dané teplotě a koncentraci dosáhl při dvou pokusech stejných výsledků, tj. zda došlo 

či nedošlo k výbuchu, považoval jsem danou koncentraci za ověřenou. V případě dvou 

lišících se výsledků jsem provedl třetí pokus a podle něj vyhodnotil, zda se jednalo o výbuch 

nebo ne. Při stanovování horní meze výbušnosti jsem pracoval s půl násobky objemového 

procenta. Při stanovení dolní meze výbušnosti jsem u lihu a acetonu pracoval se čtvrtinami 

objemového procenta. V případě toluenu jsem pracoval s desetinami objemového procenta, 

z důvodu malého poklesu dolní meze výbušnosti s rostoucí teplotou. 

Všechny měřené pokusy jsou tabulkově zpracovány a uvedeny v přílohách A, B a C. 

 

 

6.3 Experimentálně stanovené hodnoty 

Experimentálně zjištěné hodnoty dolní a horní meze výbušnosti posuzovaných látek 

jsou uvedeny v následujících tabulkách, které jsou pro lepší představivost doplněny grafickým 

znázorněním. 

 

6.3.1 Technický líh 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty dolní a horní meze výbušnosti 

technického lihu stanovené na základě provedených měření. 
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Tabulka 6 Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u technického lihu 

Teplota [°C] 20* 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

LEL [obj. %] 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,25 3,25 3,25 3,0 3,0 

UEL [obj. %] 20,5 23,0 23,5 24,5 25,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 

* hodnoty LEL a UEL pro 20°C jsou převzaty z bezpečnostního listu výrobce 

 

Grafické znázornění experimentálně stanovených hodnot LEL a UEL u technického 

lihu při daných teplotách je zobrazeno na obrázku 17. Z grafu je evidentní pokles dolní meze 

a nárůst horní meze výbušnosti s rostoucí teplotou. Oblast výbušnosti se tedy s rostoucí 

teplotou rozšiřuje. 

 

 

Obrázek 17 Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u lihu 

 

 

V aplikaci Microsof Excel
TM

 jsem experimentálně zjištěné hodnoty LEL a UEL 

proložil přímkou pomocí regresivní analýzy. Podle rovnic těchto přímek jsem také určil 

rovnice lineární závislosti dolní a horní koncentrační meze výbušnosti v závislosti na teplotě. 

Lineární závislost dolní meze výbušnosti v závislosti na teplotě určená z experimentálně 

stanovených hodnot vyjadřuje rovnice 9. 
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, 0,0047 3,825t LIH PRACLEL t         (9) 

 

kde  ,t LIHLEL  dolní mez výbušnosti technického lihu při teplotě t v obj. %, 

 PRACt   pracovní teplota [°C]. 

 

Lineární závislost pro horní mez výbušnosti v závislosti na teplotě určená 

z experimentálně stanovených hodnot je vyjádřená rovnicí 10. 

 

, 0,0428 20,961t LIH PRACUEL t        (10) 

 

kde  ,t LIHUEL  dolní mez výbušnosti technického lihu při teplotě t v obj. %. 

 

Z uvedených rovnic (9) a (10) lze určit po dosazení za pracovní teplotu horní či dolní 

koncentrační mez výbušnosti par lihu při dané pracovní teplotě. Jedná se tedy o rovnice 

popisující vliv teploty na meze výbušnosti, které jsou vytvořeny na základě experimentálně 

stanovených hodnot. 

Obdobně jsou stanoveny rovnice lineární závislosti koncentračních mezí výbušnosti 

na teplotě v následujících kapitolách i u acetonu a toluenu. 

 

 

6.3.2 Aceton 

Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u acetonu jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u acetonu 

Teplota [°C] 20
*
 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

LEL [obj.%] 2,6 2,75 2,5 2,5 2,5 2,5 2,25 2,25 2,25 2,25 

UEL [obj.%] 13,0 15,0 15,0 15,5 16,0 16,0 16,5 17,5 17,5 18,0 

* hodnoty LEL a UEL pro 20°C jsou převzaty z bezpečnostního listu výrobce 

 

Grafické znázornění experimentálně stanovených hodnot LEL a UEL u acetonu při 

daných teplotách je zobrazeno na obrázku 18. 
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Obrázek 18 Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u acetonu 

 

Lineární závislost dolní meze výbušnosti v závislosti na teplotě u acetonu určená 

z experimentálně stanovených hodnot vyjadřuje rovnice 11. 

 

, 0,0039 2,8444t ACETON PRACLEL t        (11) 

 

kde  ,t ACETONLEL  dolní mez výbušnosti acetonu při teplotě t v obj. %. 

 

Lineární závislost pro horní mez výbušnosti v závislosti na teplotě určená 

z experimentálně stanovených hodnot je vyjádřená rovnicí 12. 

 

, 0,0267 13,4t ACETON PRACUEL t        (12) 

 

kde  ,t ACETONUEL  horní mez výbušnosti acetonu při teplotě t v obj. %. 
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6.3.3 Toluen 

Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u acetonu jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u toluenu 

Teplota [°C] 20* 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

LEL [obj.%] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

UEL [obj.%] 7,1 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 

* hodnoty LEL a UEL pro 20°C jsou převzaty z bezpečnostního listu výrobce 

 

Grafické znázornění experimentálně stanovených hodnot LEL a UEL u toluenu 

při daných teplotách je zobrazeno na obrázku 19. 

 

 

Obrázek 19 Experimentálně stanovené hodnoty LEL a UEL u toluenu 

 

Lineární závislost dolní meze výbušnosti v závislosti na teplotě u toluenu určená 

z experimentálně stanovených hodnot vyjadřuje rovnice 13. 

 

, 0,001 1,1433t TOLUEN PRACLEL t         (13) 
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kde  ,t TOLUENLEL  dolní mez výbušnosti toluenu při teplotě t v obj. %. 

 

Lineární závislost pro horní mez výbušnosti v závislosti na teplotě určená 

z experimentálně stanovených hodnot je vyjádřená rovnicí 14. 

 

, 0,0161 7,6722t TOLUEN PRACUEL t        (14) 

 

kde  ,t TOLUENUEL  horní mez výbušnosti toluenu při teplotě t v obj. %. 

 

 

6.4 Stanovení nejistoty měření 

Žádné měření a ani žádný měřicí přístroj nejsou v praxi absolutně přesné. Odchylka 

mezi naměřenou a skutečnou hodnotou měřené veličiny se projevuje působením různých 

negativních vlivů, které se při měření vyskytují. Naměřená hodnota se pohybuje v jistém 

tolerančním rozsahu kolem skutečné hodnoty. Nejistota měření je tedy k výsledku měření 

přidružený parametr charakterizující rozptýlení hodnot, které lze pokládat za hodnotu 

veličiny, jež je objektem měření. Nejistotu měření kvantitativně charakterizujeme standardní 

nejistotou u. Je to směrodatná odchylka veličiny, pro niž je nejistota udávána.  

Pro určení standardní nejistoty jsem postupoval podle literatury [8]. Nejprve je třeba 

stanovit směrodatnou odchylku sx pro LEL a UEL jednotlivých látek podle vztahu 15: 

 

2

1

1
( )

( 1)

n

iX
i

s X X
n n 

  


      (15) 

 

kde  n    počet měření, 

iX    experimentálně stanovené hodnoty LEL/UEL 

X  průměrná hodnota LEL/UEL určená podle rovnic 

(9), (10), (11), (12), (13) a (14). 

 

Každá přímka závislosti vlivu teploty na horní či dolní koncentrační mez výbušnosti 

u všech posuzovaných látek je určena devíti hodnotami. V případě, že je počet měření n menší 

než 10, je třeba hodnotu standardní nejistoty korigovat koeficientem ks (viz tabulka 9)  
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Tabulka 9 Hodnoty koeficientu ks [8] 

Počet měření n 2 3 4 5 6 7 8 9 >9 

Koeficient ks 7,0 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 

 

Výsledná standardní nejistota se určí podle vzorce 16: 

 

S X
u k s          (16) 

 

V praxi se často využívá rozšířené standardní nejistoty (označujeme U). Tato nejistota 

zajišťuje větší pravděpodobnost správného výsledku měření a určíme ji podle rovnice 17. 

Jako hodnota koeficientu rozšíření se doporučuje volit ku = 2, což odpovídá pravděpodobnosti 

pokrytí asi 95% u normálního rozdělení. 

 

uU k u          (17) 

 

Výpočty jsem prováděl v souboru aplikace Microsof Excel
TM

, který se nachází na CD 

přiloženém k této diplomové práci. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

Tabulka 10 Vypočtené hodnoty nejistoty měření 

Hořlavá 

látka 

Směrodatná odchylka sx Standardní nejistota u Rozšířená nejistota U 

LEL UEL LEL UEL LEL UEL 

Líh tech. 0,1469 0,0641 0,030 0,077 0,06 0,15 

Aceton 0,0287 0,2957 0,034 0,355 0,07 0,71 

Toluen 0,0095 0,0550 0,011 0,066 0,02 0,13 

 

Vyjádření výsledků experimentálně získaných dat 

Výsledky experimentálně stanovených hodnot dolních a horních mezí výbušnosti 

posuzovaných látek při daných teplotách můžeme zapsat ve tvaru: 

 

 pro dolní mez:  , , , ,( ) .%t hl t hl prům LEL hlLEL LEL U obj   

 

 pro horní mez:  , , , ,( ) .%t hl t hl prům UEL hlUEL UEL U obj   
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kde  LELt,hl  LEL hořlavé látky při teplotě t, 

  UELt,hl  UEL hořlavé látky při teplotě t, 

LELt, hl,prům průměrná LEL látky určená podle rovnice (9), (11) nebo (13) 

při teplotě t, 

UELt, hl,prům průměrná UEL látky určená podle rovnice (10), (12) nebo (14) 

při teplotě t, 

ULEL,hl rozšířená standardní nejistota LEL dané látky, 

UUEL,hl rozšířená standardní nejistota UEL dané látky. 

 

Příklad zápisu experimentálně zjištěné hodnoty LEL při teplotě 140°C u acetonu: 

 

LEL140°C,aceton = (2,35 ± 0,07) obj. % 

 

 

6.5 Dílčí závěr - experimentálně stanovené hodnoty 

Z obrázků 17, 18, 19 a tabulek 6, 7, 8 si můžeme všimnout, že největší nárůst horní 

meze výbušnosti v daném teplotním intervalu byl stanoven u technického lihu, dále u acetonu 

a nejmenší nárůst byl u toluenu. U dolní meze výbušnosti je největší pokles dolní meze 

výbušnosti u technického lihu, dále acetonu a nejmenší u toluenu. Z těchto poznatků vyplývá, 

že nejvíce se oblast výbušnosti s rostoucí teplotou rozšiřuje u technického lihu, dále u acetonu 

a nakonec u toluenu. Jako nejnebezpečnější z posuzovaných látek z hlediska rozsahu 

výbušnosti tedy můžeme označit technický líh. 



 

38 

 

7 Stanovení vlivu teploty na meze výbušnosti podle empirických 

rovnic 

K orientačnímu stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti u hořlavých 

kapalin je možno využít empiricky stanovených rovnic. Pro stanovení vlivu teploty na dolní 

mez výbušnosti lze použít rovnici (18) autorů S. A. Gorčajeva a V. S. Klubana. Pro stanovení 

vlivu teploty na horní mez výbušnosti potom rovnici (19). 

 

293

293
1

1260

PRAC
T

T
LEL LEL

 
   

 
       (18) 

 

293

293
1

800

PRAC
T

T
UEL UEL

 
   

 
      (19) 

 

kde  LELT, UELT   dolní a horní mez výbušnosti při teplotě T v obj. %, 

 LEL293, UEL293  dolní a horní mez výbušnosti při 293 K v obj. %, 

 TPRAC   pracovní teplota v K. 

 

Dalším autorem, který se zabýval vlivem teploty na meze výbušnosti je 

W. Bartknecht. Tento autor uvádí pro stanovení vlivu teploty na dolní mez výbušnosti 

u hořlavých plynů a par hořlavých kapalin vztah (20). Pro stanovení vlivu teploty na horní 

mez výbušnosti uvádí vztah (21). 

 

   20 1 0,0011 ( 20)t CLEL LEL t          (20) 

 

   20 1 0,00214 ( 20)t CUEL UEL t          (21) 

 

kde  LELt, LEL20ºC   dolní meze výbušnosti při teplotě t a 20ºC v obj. %, 

 UELt, UEL20ºC  horní meze výbušnosti při teplotě t a 20ºC v obj. %, 

 t   pracovní teplota ve º C. [6] 
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7.1 Hodnoty určené podle empiricky stanovených rovnic  

V této kapitole jsou pro posuzované hořlavé kapaliny uvedeny vypočtené hodnoty 

podle empiricky stanovených rovnic autorů S. A. Gorčajeva s V. S. Klubanem a autora 

W. Bartknecht. U každé posuzované látky jsou tyto hodnoty graficky vyobrazeny.  

 

 

7.1.1 Technický líh 

V tabulce 11 jsou uvedeny vypočtené hodnoty LEL a UEL v závislosti na teplotě 

u technického lihu podle autorů Gorčajeva s Klubanem a autora W. Bartknech. 

 

Tabulka 11 Vypočtené hodnoty LEL a UEL u technického lihu 

Teplota[°C] 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

Autor: Gorjačev, S. A.; Kluban, V. S. – rovnice (18) a (19) 

LEL [obj.%] 3,81 3,76 3,71 3,67 3,62 3,57 3,53 3,48 3,44 

UEL [obj.%] 21,27 21,66 22,04 22,43 22,81 23,19 23,58 23,96 24,35 

Autor: Bartknecht, W. – rovnice (20) a (21) 

LEL [obj.%] 3,77 3,71 3,64 3,58 3,51 3,45 3,39 3,32 3,26 

UEL [obj.%] 21,82 22,47 23,13 23,79 24,45 25,11 25,76 26,42 27,08 

 

Grafické znázornění vypočtených hodnot mezí výbušnosti v závislosti na teplotě podle 

empiricky stanovených rovnic je zobrazeno na obrázku 20. 



 

40 

 

 

Obrázek 20 Vypočtené hodnoty u lihu 

 

 

7.1.2 Aceton 

V tabulce 12 jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro aceton. 

 

Tabulka 12 Vypočtené hodnoty LEL a UEL u acetonu 

Teplota[°C] 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

Autor: Gorjačev, S. A.; Kluban, V. S. – rovnice (18) a (19) 

LEL [obj.%] 2,54 2,51 2,48 2,44 2,41 2,38 2,35 2,32 2,29 

UEL [obj.%] 13,49 13,73 13,98 14,22 14,46 14,71 14,95 15,20 15,44 

Autor: Bartknecht, W. – rovnice (20) a (21) 

LEL [obj.%] 2.51 2.47 2.43 2.39 2.34 2.30 2.26 2.21 2.17 

UEL [obj.%] 13.83 14.25 14.67 15.09 15.50 15.92 16.34 16.76 17.17 

 

Grafické znázornění hodnot získaných z empiricky stanovených rovnic pro aceton je 

zobrazeno na obrázku 21. 
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Obrázek 21 Vypočtené hodnoty u acetonu 

 

 

7.1.3 Toluen 

V tabulce 13 jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro toluen. 

 

Tabulka 13 Vypočtené hodnoty LEL a UEL u toluenu 

Teplota[°C] 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

Autor: Gorjačev, S. A.; Kluban, V. S. – rovnice (18) a (19) 

LEL [obj.%] 1.07 1.06 1.05 1.03 1.02 1.01 1.0 0,98 0,97 

UEL [obj.%] 7,37 7,50 7,63 7,77 7,9 8,03 8,17 8,30 8,43 

Autor: Bartknecht, W. – rovnice (20) a (21) 

LEL [obj.%] 1.06 1.05 1.03 1.01 0.99 0.97 0.95 0.94 0.92 

UEL [obj.%] 7.56 7.78 8.01 8.24 8.47 8.70 8.92 9.15 9.38 

 

Grafické znázornění hodnot získaných z empiricky stanovených rovnic je zobrazeno 

na obrázku 22. 
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Obrázek 22 Vypočtené hodnoty u toluenu 

 

 

7.2 Dílčí závěr – vypočtené hodnoty podle empiricky stanovených rovnic 

Z obrázků 20, 21, 22 a tabulek 11, 12, 13 je patrný větší nárůst hodnot horní meze 

výbušnosti s rostoucí teplotou u rovnice (21) podle autora Bartknech vůči rovnici (19) autorů 

Gorčajeva s Klubanem. U dolní meze výbušnosti je patrný větší pokles hodnot s rostoucí 

teplotou u rovnice (20) autora Bartknecht, než je tomu u rovnice (18). Z těchto faktů vyplývá, 

že empiricky stanovené rovnice (20) a (21) autora Bartknecht zaujímají širší oblast výbušnosti 

vůči rovnicím (18) a (19) a proto jejich použitím jsme více na straně bezpečnosti.  
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8 Vyhodnocení vypočtených a experimentálně stanovených hodnot 

V této kapitole jsou porovnány experimentálně zjištěná data s vypočtenými daty podle 

empiricky stanovených rovnic autorů Gorčajeva s Klubanem a autora Bartknecht. U každé 

posuzované látky jsou uvedeny dva grafy zobrazující horní a dolní mez výbušnosti. V závěru 

této kapitoly je provedeno zhodnocení na základě relativního poklesu dolní a nárůstu horní 

meze výbušnosti. 

 

 

8.1 Technický líh 

Vliv teploty na horní a dolní mez výbušnosti technického lihu je přehledně vyobrazen 

na obrázcích 23 a 24. Z grafu je patrné, že experimentálně stanovené hodnoty UEL v daném 

teplotním intervalu leží nad hodnotami stanovenými podle empirických rovnic (19) a (21). 

Závislost vlivu teploty na UEL vůči experimentálně zjištěným hodnotám je lépe popsána 

rovnicí (21). Z obrázku 23 můžeme také vyčíst, že směrnice přímky experimentálně 

stanovených hodnot a směrnice přímky stanovená podle autora rovnice (21) jsou si velmi 

blízké.  

 

 

Obrázek 23 Vliv teploty na UEL u lihu 
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U dolní meze výbušnosti opět směrnice přímky experimentálně získaných dat více 

odpovídá směrnici přímky vypočtených hodnot podle rovnice (20) autora Bartknecht. 

Z obrázku 24 je patrné, že experimentálně stanovené hodnoty leží pod přímkami vyjadřující 

závislost vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti stanovenými podle empiricky 

stanovených rovnic (18) a (20). Vypočtené hodnoty tedy podle naměřených hodnot leží 

v oblasti výbušnosti. 

 

 

Obrázek 24 Vliv teploty na LEL u lihu 

 

8.2 Aceton 

Vliv teploty na horní a dolní mez výbušnosti u acetonu je přehledně vyobrazen 

na obrázcích 25 a 26. Z obrázku 25 je opět patrné, že u horní meze výbušnosti opět leží 

naměřené hodnoty nad hodnotami vypočtenými. Směrnice přímky naměřených hodnot 

a směrnice přímky určená podle rovnice (21) jsou si blízké. U dolní meze výbušnosti je 

pokles experimentálně stanovených hodnot výraznější než u přímek stanovených podle 

empirických rovnic. Z obrázku je patrné, že při teplotě přibližně 110 °C dochází k průniku 

přímky vyjadřující experimentálně stanovené hodnoty a přímky určené podle rovnice (18). Při 



 

45 

 

této teplotě se tedy experimentálně stanovená hodnota podle rovnice (11) a vypočtená 

hodnota podle rovnice (18) shodují. 

 

 

Obrázek 25 Vliv teploty na UEL u acetonu 
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Obrázek 26 Vliv teploty na LEL u acetonu 

 

 

8.3 Toluen 

Vliv teploty na horní a dolní mez výbušnosti u toluenu je přehledně vyobrazen 

na obrázcích 27 a 28. Z obrázku 27 zobrazujícím horní meze výbušnosti vyplývají stejné 

závěry jako u technického lihu a acetonu.  

Naopak je tomu u dolní meze výbušnosti. Na obrázku 28 vidíme, že experimentálně 

stanovené hodnoty dolní meze výbušnosti leží vůči vypočteným hodnotám v oblasti 

výbušnosti. Je také patrné, že s rostoucí teplotou by došlo k protnutí experimentálně 

stanovené přímky s přímkou určenou podle rovnice (18).  
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Obrázek 27 Vliv teploty na UEL u toluenu 

 

 

Obrázek 28 Vliv teploty na LEL u toluenu 
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8.4 Relativní pokles dolní a nárůst horní meze výbušnosti 

Relativní pokles dolní meze výbušnosti a nárůst horní meze výbušnosti s rostoucí 

teplotou lze popsat vzorci (22) a (23). Tyto vzorce uvedené v literatuře [2] jsem upravil tak, 

aby odpovídaly teplotnímu intervalu, ve kterém jsem prováděl měření, tj. od 50°C do 170°C. 

 

170 50

50

( )
( ) 100

LEL LEL
S LEL

LEL


       (22) 

 

170 50

50

( )
( ) 100

UEL UEL
S UEL

UEL


       (23) 

 

kde:  S(LEL)  relativní pokles dolní meze výbušnosti vyjádřený v % z  hodnoty

  LEL50 vztažený na teplotní interval od 50°C do 170°C, 

S(UEL) relativní nárůst horní meze výbušnosti vyjádřený v % z hodnoty

  UEL50 vztažený na teplotní interval od 50°C do 170°C, 

LEL50   dolní mez výbušnosti při 50ºC, 

LEL170  dolní mez výbušnosti při 170 ºC, 

UEL50   horní mez výbušnosti při 50ºC, 

UEL170  horní mez výbušnosti při 170 ºC. 

 

Vypočtené hodnoty relativního poklesu dolní a nárůstu horní meze výbušnosti 

podle posuzovaných empiricky stanovených rovnic (18), (19), (20), (21) a podle rovnic (9) 

až (14) určených z experimentálně získaných dat jsou pro posuzované látky uvedeny 

v tabulce 14. Hodnoty udávají o kolik procent z hodnoty LEL50 nebo UEL50 dané látky 

dochází k poklesu nebo nárůstu meze výbušnosti z teploty 50°C na 170°C. Pro větší 

přehlednost jsou pro každou posuzovanou látku v tabulce modře označeny hodnoty 

relativního poklesu a nárůstu experimentálně stanovených dat. Zeleně jsou označeny hodnoty 

relativního nárůstu a poklesu určených podle rovnic (18) až (21), které se hodnotám 

relativního nárůstu a poklesu experimentálně stanovených hodnot více přibližují. 

Výpočty jsou opět provedeny v souboru aplikace Microsof Excel
TM

, který se nachází 

na CD přiloženém k této diplomové práci. 
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Tabulka 14 Relativní pokles LEL a nárůst UEL v posuzovaném teplotním intervalu 

Látka 
S (LEL) [% z LEL50 na 120°C] S (UEL) [% z UEL50 na 120°C] 

Experiment Gorčajev Bartknecht Experiment Gorčajev Bartknecht 

Tech. Líh -15,71 -9,76 -13,65 22,23 14,46 24,13 

Aceton -17,66 -9,77 -13,65 21,74 14,46 21,13 

Toluen -10,98 -9,76 -13,65 22,79 14,46 24,13 

 

Z tabulky je patrné, že hodnotám relativního poklesu a nárůstu určených na základě 

experimentálně stanovených dat více odpovídají hodnoty relativního poklesu a nárůstu 

stanovené na základě rovnic (20) a (21) autora W. Bartrecht. Jediná výjimka nastává u dolní 

meze výbušnosti toluenu, kde hodnota relativního poklesu spíše vyhovuje hodnotě určené 

na základě rovnice (18) autorů S. A. Gorčajeva a V. S. Klubana.  
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9 Závěr 

V této diplomové práci jsem pomocí provedených měření u technického lihu, acetonu 

a toluenu ověřil lineární pokles dolní a nárůst horní meze výbušnosti s rostoucí teplotou. 

Na základě experimentálně získaných dat jsem regresivní analýzou u každé látky stanovil 

rovnice pro výpočet dolní a horní meze výbušnosti v závislosti na teplotě. Z naměřených 

hodnot vyplývá nezanedbatelný vliv teploty na tyto meze, a tím pádem i na oblast výbušnosti. 

Tuto skutečnost je třeba uvažovat především v provozech, kde dochází k manipulaci 

s hořlavými kapalinami za zvýšených teplot.  

V práci jsou podle empiricky stanovených rovnic (18), (19), (20) a (21) vypočteny 

hodnoty dolních a horních mezí výbušnosti posuzovaných látek při daných teplotách a tyto 

jsou porovnány s experimentálně získanými hodnotami. Porovnáním těchto hodnot vyplývá, 

že jak naměřené tak vypočtené hodnoty se liší, což může mít za následek špatné vyhodnocení 

prostředí s nebezpečím výbuchu a zapříčit tak ztráty na lidských životech a škody na majetku. 

Experimentálně stanoveným hodnotám při daných teplotách více odpovídají vypočtené 

hodnoty podle rovnic (20) a (21) autora W. Bartknecht. Tyto rovnice popisují vliv teploty 

na meze výbušnosti vůči experimentálně získaným hodnotám přesněji než rovnice (18) a (19) 

autorů Gorčajeva a Klubana. Z důvodu rozdílných vypočtených a experimentálně 

stanovených hodnot koncentračních mezí výbušnosti je v zájmu zajištění bezpečnosti vždy 

používat nejnepříznivější hodnoty. 

Je třeba si uvědomit, že posuzované empiricky stanovené rovnice slouží 

jen k orientačnímu stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti. Tyto rovnice 

nejsou odvozeny na základě fyzikálních zákonů, ale byly stanoveny na základě výsledků 

experimentálních měření. Nelze tedy předpokládat absolutní přesnost jejich výsledků. 

Naměřené hodnoty také nelze považovat za zcela přesné. Měření bylo samozřejmě 

ovlivněno řadou odchylek a nepřesností. Především nedostatečným utěsněním prostoru 

výbuchové komory hliníkovou fólií a drátem. K většímu úniku par kapaliny také 

pravděpodobně docházelo u stanovení horní meze výbušnosti z důvodu delší doby odpařování 

kapaliny. Tím by se daly vysvětlit větší naměřené hodnoty u všech posuzovaných látek 

při horní mezi výbušnosti. Dolní a horní meze výbušnosti také nejsou fyzikálními 

konstantami, ale jejich hodnoty závisí na celé řadě faktorů, například vlhkosti, tlaku atd. 

Nejvhodnějším řešením je stanovení mezí výbušnosti při dané pracovní teplotě 

a pracovních podmínkách v příslušné státem autorizované zkušebně. 
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