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Anotace 

 

ŠNEDRLA, Martin. Zkoumání vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných 

průmyslových kapalin. Ostrava, 2012. 38 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – 

Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních 

služeb. Vedoucí práce Ing. Jiří Serafín. 

 

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti 

vybraných průmyslových kapalin. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti 

výbuchu, dále hořlavým kapalinám a mezím výbušnosti. Podstatou této kapitoly je si vytvořit 

znalosti, které později využiji v praktické části při měření ve výbuchové komoře VK-100. 

Průmyslové kapaliny byly zvoleny technický líh a aceton. Výsledky jsou vyhodnoceny 

a prezentovány ve formě tabulek a grafů. 
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ŠNEDRLA, Martin. Examination of the Influence of Methane Admixture on Explosion limits 

Selected Industrial Liquids. Ostrava, 2012. 38 p. The bachelor thesis. Vysoká škola báňská – 

Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních 

služeb. Supervisor Ing. Jiří Serafín. 

 

The bachelor thesis deals with the examination of the influence of methane admixture 

on explosion limits selected industrial liquids. The first part of it describes theoretical findings 

of the explosion itself, then flammable liquids and explosion limits. The essence of this 

chapter is to create knowledge that I'll use later in the practical part during measurement 

in the explosion chamber VK-100. Industrial fluids were chosen technical alcohol 

and acetone. The results are analyzed and presented in tables and graphs. 

 

Keywords: flammable liquid, explosive limits, explosion chamber 

 

  



Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................................. - 1 - 

2 Rešerše .......................................................................................................................... - 2 - 

3 Definice a pojmy podle [2, 6, 12] .................................................................................. - 3 - 

4 Teoretická část ............................................................................................................... - 4 - 

4.1 Hoření ..................................................................................................................... - 4 - 

4.2 Výbuch .................................................................................................................... - 4 - 

4.2.1 Výbuchová křivka ........................................................................................... - 5 - 

4.2.2 Výbuchová charakteristika .............................................................................. - 6 - 

4.3 Meze výbušnosti ..................................................................................................... - 7 - 

4.3.1 Koncentrační hranice výbušnosti .................................................................... - 7 - 

4.4 Ovlivnění mezí výbušnosti ..................................................................................... - 8 - 

4.4.1 Velikost iniciační energie Ei ............................................................................ - 8 - 

4.4.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč .......................................................... - 8 - 

4.4.3 Počáteční teplota ............................................................................................. - 8 - 

4.4.4 Vlhkost ............................................................................................................ - 9 - 

4.4.5 Obsah kyslíku .................................................................................................. - 9 - 

4.4.6 Vytváření hybridní směsi ................................................................................ - 9 - 

4.5 Skupenské stavy látek ............................................................................................. - 9 - 

4.5.1 Charakteristika skupenských stavů ............................................................... - 10 - 

4.5.2 Fázový diagram ............................................................................................. - 12 - 

4.6 Hořlavá kapalina ................................................................................................... - 13 - 

4.6.1 Fyzikálně chemické vlastnosti....................................................................... - 13 - 

4.6.2 Technicko bezpečnostní parametry ............................................................... - 15 - 

4.7 Výskyt výbušné směsi .......................................................................................... - 17 - 

4.7.1 Hořlavé kapaliny ........................................................................................... - 18 - 

4.7.2 Hořlavé plyny (přehřáté páry hořlavých kapalin) ......................................... - 20 - 

4.7.3 Otevřený povrch hořlavé kapaliny ................................................................ - 20 - 



4.7.4 Směsi plynů a par .......................................................................................... - 20 - 

4.8 Vypařování kapalin ............................................................................................... - 21 - 

4.8.1 Vypařování kapaliny do nepohyblivého prostředí ........................................ - 21 - 

4.8.2 Vypařování kapalin do pohyblivého prostředí .............................................. - 22 - 

4.8.3 Vypařování čistých kapalin ........................................................................... - 23 - 

4.9 Soustava kapalina – plyn ...................................................................................... - 23 - 

5 Praktická část ............................................................................................................... - 25 - 

5.1 Popis výbuchové komory VK-100 ....................................................................... - 25 - 

5.2 Postup měření ....................................................................................................... - 26 - 

5.3 Výsledky měření ................................................................................................... - 28 - 

5.3.1 Technický líh ................................................................................................. - 30 - 

5.3.2 Aceton ........................................................................................................... - 33 - 

6 Závěr ............................................................................................................................ - 37 - 

 



- 1 - 
 

1 Úvod 

S postupem vývoje a zavádění nových technologií je stále více kladen důraz na bezpečnost 

a požární ochranu, neboť při výrobě, skladování a manipulaci s hořlavými látkami je vždy 

určité riziko vzniku požáru nebo výbuchu. 

Výbuch je děj, při kterém dochází k rychlému uvolnění energie, doprovázený prudkým 

nárůstem teploty a tlaku. Tento jev je proto velmi nebezpečný a může způsobit ztráty nejen 

na majetku, ale i na lidském zdraví či životě. Měli bychom mu tak věnovat zvýšenou 

pozornost. 

Hořlavé látky nám tedy nepřinášejí pouze užitek, ale je s nimi spojeno i určité nebezpečí. 

Důležité je se zaměřit na prevenci vzniku výbušné atmosféry a znalost těchto látek, především 

jejich fyzikálních a chemických vlastností. Hořlavé látky mají tu výhodu, že musí mít 

bezpečnostní listy, kde se jejich nebezpečné vlastnosti dají zjistit. 

U hořlavých kapalin, kterými se budu v práci zabývat, je nutné znát jejich koncentrační 

meze výbušnosti. Nebezpečnost hořlavých kapalin spočívá v samotném vypařování, neboť 

jejich páry ve směsi se vzduchem vytvářejí výbušnou směs. K vypařování dochází okamžitě 

již při rozlití, kdy se zvětší obsah výparné plochy a může tak vzniknout výbušná koncentrace 

v prostoru. Hybridní směsi jsou o to více nebezpečné, protože již malá koncentrace plynu 

může ovlivnit meze výbušnosti kapaliny nebo prachu.  

V mé práci se budu nejdříve zabývat jednotlivými fyzikálními a chemickými procesy, 

které později využiji v praktické části. Cílem této práce bude zjistit, jaký vliv bude mít příměs 

metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových kapalin a následně určit koncentraci 

výbušné směsi. Svá měření budu provádět ve výbuchové komoře VK-100, která slouží 

pro měření mezí výbušnosti plynů, kapalin, prachů a hybridních směsí. Výsledky pak budou 

prezentovány ve formě tabulek a grafů.  
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2 Rešerše 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 1998, 188 s. ISBN 80-861-1121-0. 

Tato publikace je určena především studentům pro výuku předmětu protivýbuchová 

prevence, ale také i širší veřejnosti. Byla mi podkladem pro objasnění pojmu výbuch, 

možnosti jeho vzniku, jeho působení na okolí, faktory, které mohou výbuch ovlivnit, 

vytváření výbušných směsí a možnosti předpovědi hrozícího nebezpečí výbuchu.  

 

ŠENOVSKÝ, Michail. Základy požárního inženýrství. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2004, 178 s. ISBN 80-866-3450-7. 

Publikace se zabývá vybranými oblastmi požární ochrany. Kniha mi poskytla především 

poznatky o hoření pevných a kapalných látek, dále je pozornost věnována stavebním 

materiálům a jejich požárně technickým vlastnostem, teorii proudění plynu, požárnímu 

větrání a základům požární taktiky.  

 

BARTLOVÁ, Ivana a Karol BALOG. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. 

2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 191 s. Spektrum 

(Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-005-0. 

Tato kniha se věnuje zejména průmyslovým haváriím a jejich příčinám, ale čerpal jsem 

z ní především základy ochrany proti požáru a výbuchu plynů a par hořlavých kapalin 

a charakteristiku vybraných fyzikálních i chemických procesů. 

 

ČSN 65 0201. Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Praha: 

Český normalizační institut, 2006. 56 s. 

Norma se zavádí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních 

objektů, kde se vyskytují, vyrábějí, skladují nebo se manipuluje s hořlavými kapalinami 

v určitém rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti. Je zde kladen 

důraz na zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem hořlavých kapalin. 
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3 Definice a pojmy podle [2, 6, 12] 

• Hoření: chemická reakce, při které dochází k uvolňování tepla a vyzařování světla. 

• Výbuch: nežádoucí jev nebo reakce, při kterém dochází ke vzrůstu teploty a tlaku. 

• Výbuchová křivka: znázorňuje závislost narůstání tlaku na čase při výbuchu. 

• Výbuchový tlak ý : tlak vznikající při výbuchu v uzavřeném prostoru. 

• Rychlost narůstání výbuchového tlaku ý : definuje směrnice tečny v inflexním 

bodě, vzniká v uzavřeném objemu. 

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

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

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

koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna dolní mezi výbušnosti. 

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

při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna horní mezi výbušnosti. 

• Hybridní směs: směs vzduchu a hořlavých látek různých skupenských stavů. 

• Hořlavá látka: hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach 

nebo kombinace těchto látek. 

• Meze výbušnosti: vymezují rozsah výbušnosti. 

• Koncentrační hranice výbušnosti: představují koncentrační oblast hořlavé látky 

ve směsi s oxidačním prostředkem (vzduch, kyslík), ve které po iniciaci následuje 

hoření nebo výbuch a udávají tak hranice výbušné oblasti. 

• Dolní koncentrační hranice výbušnosti (DHVK): představuje nejmenší koncentraci 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem (vzduch, kyslík), která při iniciaci 

může šířit plamen. 

• Horní koncentrační hranice výbušnosti (HHVK): představuje největší koncentraci 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem, která je stále schopná výbuchu. 

• Rozsah výbušnosti: hranice koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem, při níž 

může dojít k výbuchu. 

• Teplota vzplanutí: představuje nejnižší teplotu, při níž vznikne nad hladinou taková 

koncentrace par, že ve směsi se vzduchem při kontaktu plamene vzplane a okamžitě 

uhasne. 

• Teplota vznícení: představuje nejnižší teplotu horkého povrchu, při níž se optimální 
směs par nebo plynů určité látky ve směsi se vzduchem vznítí.  
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4 Teoretická část 

V teoretické části se budu zabývat nejprve pojmem výbuch, tedy jeho charakteristikou 

a za jakých podmínek může dojít k výbuchu. Důležité je také objasnit faktory ovlivňující 

výbušné parametry, neboť mohou výrazně změnit jeho meze a účinky. Jelikož budu pracovat 

s hořlavými kapalinami a plyny, bude právě jim věnována větší pozornost. 

4.1 Hoření 

Pojem hoření lze charakterizovat jako chemickou reakci, při které dochází k uvolňování 

tepla a vyzařování světla. Aby hoření mohlo vůbec vzniknout a probíhat, je k tomu zapotřebí 

určitých podmínek (obr. 1), jako jsou výskyt hořlavé látky (palivo), iniciační energie (zdroj 

zapálení) a oxidačního prostředku (vzduch). [12] 

 

 
Obr. 1: Trojúhelník hoření [17] 

Narušením tohoto trojúhelníku pak dochází k zastavení hoření. Jde především o zvýšení 

nedokonalosti spalování hořlavých plynných produktů nebo zamezit jejich vzniku, ochladit 

palivo, dodávat látky zpomalující nebo zastavující reakci (inhibitor) a snížit tak uvolňující se 

teplo a podobně. [12] 

4.2 Výbuch 

Výbuch je definován jako reakce, při které dochází ke vzrůstu teploty a tlaku. Může 

k němu dojít tehdy, je-li k dispozici prostor, v němž se vyskytuje určitá koncentrace jemně 

rozptýlené hořlavé látky smíchaná s oxidačním prostředkem při dostatečně silném zdroji 

zapálení. [6] 
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4.2.1 Výbuchová křivka 

Po iniciaci vytváří výbušná směs větší množství tepla, což je způsobeno následkem 

exotermické reakce hoření. V uzavřeném prostoru se zvyšování teploty projeví také zvýšením 

tlaku. Závislost narůstání tlaku na čase při výbuchu znázorňuje obr. 2. Tento děj, který 

probíhá v uzavřeném prostoru, se nazývá výbuchová křivka. [6] 

 

 
Obr. 2: Výbuchová křivka [6] 

V bodě A nastává iniciace a až do bodu B běží doba , ý , než se projeví narůstání tlaku. 

Jde o přípravný čas výbušné směsi k hoření. Počátkem bodu B se zvyšuje tlaku. Stoupáním 

teploty se reakční rychlost postupně zvyšuje a v bodě C rychlost narůstání výbuchového tlaku 

dosahuje maxima. Mezi body C a D se rychlost narůstání výbuchového tlaku zmenšuje, což 

způsobuje ubývání reakčních složek. Od bodu D, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku 

nulová, klesá tlak v důsledku snižování teploty spalin a kondenzace par. [6] 

Významné body na výbuchové křivce [6]: 

D znázorňuje maximu křivky; ý  značí výbuchový tlak v bodě D, 

C je inflexní bod křivky, kde je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. 
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Míru nárůstu výbuchového tlaku definuje směrnice tečny v inflexním bodě C [6]: 

 

 = ∆∆ ≅
ý

 (1)   

kde ý  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku, který probíhá v uzavřeném 

objemu o velikosti  a při koncentraci . [6] 

4.2.2 Výbuchová charakteristika 

Koncentrace výbušné směsi výrazně ovlivňuje tvar výbuchové křivky. Při optimální 

koncentraci  dosahuje výbuchový tlak maximálních hodnot. Tyto hodnoty se označují 

jako maximální výbuchový tlak  a maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

. [6] 

Vlivem změny koncentrace od  se  a  snižují až k mezím výbušnosti. 

Dolní a horní meze výbušnosti vymezují rozsah výbušnosti.  Samostatné šíření výbuchu je 

možné pouze uvnitř těchto mezí. [6] 

Příklad vlivu koncentrace na výbuchový tlak je uveden na obr. 3. 

 
Obr. 3: Příklad výbuchu metanu a acetylénu [15] 
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4.3 Meze výbušnosti 

Hořlavá látka se může vznítit pouze za podmínek, je-li tvořena souborem v určitém 

koncentračním rozmezí a zdroj zapálení má postačují energii. Hranice výbušnosti jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, proto nemohou být vyjádřeny jako fyzikální veličiny. [12] 

4.3.1 Koncentrační hranice výbušnosti 

Koncentrační hranice (meze) výbušnosti představují koncentrační oblast hořlavé látky 

ve směsi s oxidačním prostředkem (vzduch, kyslík), ve které po iniciaci následuje hoření nebo 

výbuch a udávají tak hranice výbušné oblasti. [2] 

Koncentrační hodnoty udávané v g · m-3 nelze přímo srovnávat kvůli různé hustotě látek. 

Proto se používá přepočet na objemová % podle následující rovnice [5]: 

 
	 á 	 	 ∙12 ∙ í	ℎ 	 = 	 	 . %	( ř 	 ě	20	° ) (2)   

Dolní a horní mez výbušnosti znázorňuje rozsah výbušnosti. Dolní koncentrační hranice 

(mez) výbušnosti (DHVK) představuje nejmenší koncentraci hořlavé látky ve směsi 

s oxidačním prostředkem, která při iniciaci může šířit plamen. [2, 5] 

Při koncentraci nižší než je DHVK nelze žádnou iniciační energií přivést látku k výbuchu, 

protože směs neobsahuje dostatek látky podporující hoření. [13] 

Horní koncentrační hranice (mez) výbušnosti (HHVK) představuje největší koncentraci 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem, která je stále schopná výbuchu. 

Při koncentraci směsi nad HHVK jsou tyto směsi označovány jako přesycené. Iniciovat je lze 

pouze přidáním nového vzduchu, čímž dojde ke zředění směsi. [2, 5] 

Při koncentraci mezi dolní a horní mezí výbušnosti se směs vyskytuje v rozsahu 

výbušnosti a při použití dostatečné iniciační energie může být přivedena k výbuchu, jak je 

uvedeno na obr. 4. [5] 

 

Obr. 4: Meze výbušnosti [18] 
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4.4 Ovlivnění mezí výbušnosti 

Meze výbušnosti slouží zejména k určení prostředí s nebezpečím výbuchu a upozorňují tak 

na hrozící nebezpečí. Po stanovení nebezpečí výbuchu se řeší protivýbuchová ochrana. 

Skutečné pracovní podmínky jsou obvykle odlišné od laboratorních, a proto je nutné znát 

možné příčiny změn mezí výbušnosti a uvažovat nebezpečnost těchto změn 

při posuzování. [6] 

4.4.1 Velikost iniciační energie Ei 

S rostoucí iniciační energií se oblast výbušnosti rozšiřuje. Větší vliv má iniciační energie 

na horní mez, která se zvyšuje (např. metan). Rozsah výbušnosti se určuje při pokojové 

teplotě 20 °C, atmosférickém tlaku 101,3 kPa a standardní iniciační energii, která u plynů 

a par činí Ei = 10 J a u prachů Ei = 10 kJ. U některých látek je však nutno použít k iniciaci 

vyšší energii. [6] 

4.4.2 Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč 

Při rostoucím počátečním tlaku se horní mez výbušnosti posouvá k vyšším hodnotám. 

Se snižujícím tlakem se rozsah výbušnosti zužuje a v případě některých směsí se rozsah 

výbušnosti uzavře. Tohoto jevu můžeme využít jako protivýbuchové opatření, neboť 

při určitém podtlaku nelze směs při dané iniciační energii přivést k výbuchu. [6] 

4.4.3 Počáteční teplota 

S rostoucí počáteční teplotou se oblast výbušnosti rozšiřuje. Horní mez výbušnosti se 

zvyšuje, kdežto dolní klesá. [6] 

Pomocí empiricky stanovených rovnic lze přibližně vliv počáteční teploty u hořlavých 

kapalin vypočítat pomocí následujících rovnic [6]: 

 = ∙ 1 − − 2981260  (3)   

 

 = ∙ 1 + − 298800  (4)   

kde 

LELT, UELT …dolní a horní mez výbušnosti o teplotě T v obj. %, 

LEL298, UEL298 …dolní a horní mez výbušnosti při 298 K v obj. %, 

TPRAC …pracovní teplota v K. 
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Vliv teploty na meze výbušnosti u hořlavých plynů a par hořlavých kapalin [6]: 

 

 = ° ∙ 1 − 0,0011 ∙ ( − 25)  (5)   

 

 = ° ∙ 1 + 0,00214 ∙ ( − 25)  (6)   

kde 

LELt, LEL25°C …dolní meze výbušnosti o teplotě t a 25 °C v obj. %, 

UELt, UEL25°C …horní meze výbušnosti při teplotě t a 25 °C v obj. %, 

t … pracovní teplota ve °C. 

4.4.4 Vlhkost 

Relativní vlhkost plynné směsi ovlivňuje hranice výbušnosti pouze nepatrně. U suché 

směsi (prachů) se zvyšující vlhkostí se zvyšuje dolní hranice výbušnosti až je směs 

nevýbušná, tedy kdy dosáhne 20 hmot. % obsahu vody. Směs může být opět výbušná, jakmile 

prach vyschne. [6] 

4.4.5 Obsah kyslíku 

Při stoupajícím obsahu kyslíku horní mez výbušnosti výrazně roste, neboť na horní mezi je 

původně nedostatek kyslíku. Dolní mez výbušnosti není zvýšeným obsahem kyslíku 

ovlivněna. [6] 

4.4.6 Vytváření hybridní směsi 

Přidáním již nepatrného množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny se značně 

sníží dolní mez výbušnosti hořlavých směsí se vzduchem. Výbuch může nastat i tehdy, 

jestliže dolní mez výbušnosti nedosahuje prachovzduchové i plynovzduchové směsi. [6] 

4.5 Skupenské stavy látek 

Látky se vyskytují ve třech skupenských stavech a při působení vnějších vlivů může dojít 

ke změně stavu, kdy látka přechází do jiného skupenství. Jednotlivé změny skupenství jsou 

pak znázorněny na obr. 5. [9] 
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Obr. 5: Změny skupenství látek [11] 

Všechny látky jsou složeny z atomů, molekul a iontů. Tyto jednotky nejsou na sebe 

nahromaděny těsné blízkosti, ale jsou mezi mezery určité velikosti. Stupněm uspořádanosti 

těchto částic se pak rozlišují jednotlivé skupenské stavy, které jsou ovlivňovány vnějšími, 

tzv. stavovými podmínkami a soudržnými sílami mezi základními částicemi. [9] 

4.5.1 Charakteristika skupenských stavů 

Ve skupenství plynném se základní částice pohybují daleko od sebe, takže se neuvažuje 

jejich vzájemné silové působení. Tento pohyb je chaotický dosahující velkých rychlostí, kdy 

je překonáván translační i rotační pohyb. Plyny jsou snadno stlačitelné a v uzavřené nádobě 

pak vzniká tlak, který je způsobený dopadem molekul plynu na stěny nádoby. Prostor nádoby 

je zaplněn rovnoměrně. [9] 

Zákony ideálních plynů 

Ideální plyn se vyznačuje tím, že mezi molekulami nejsou žádné přitažlivé síly, takže 

při vzájemných srážkách a při srážkách se stěnou nádoby se chovají jako dokonale pružné. 

Tento model nahrazuje reálné plyny, které se ideálnímu plynu přibližují s rostoucí teplotou 

a vyšší zředěností. [9] 

Při izotermickém ději, kdy je konstantní teplota, platí [9]: 

 ∙ = ∙ = . (7)   

kde 

p…tlak plynu [Pa], 

V…objem plynu [m3]. 
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Při izobarickém ději, kdy je konstantní tlak, se mění teplota a objem plynu [9]: 

 = = . (8)   

kde T …teplota plynu [K]. 

Při izochorickém ději, kdy je konstantní objem, se zahříváním plynu mění jeho tlak [9]: 

 = = . (9)  

Předchozí tři zákony lze spojit v jeden [9]: 

 
∙ = ∙

 (10)  

Stavová rovnice ideálního plynu 

Je spojením výše uvedených zákonů a určuje vztah mezi stavovými veličinami p, V a T 

podle [8]: 

 ∙ = ∙ ∙  (11)  

kde  

n …počet molů, 

R … univerzální plynová konstanta (8,31 J ·  mol-1 ·  K-1).  

 

Kapaliny tvoří přechodnou fázi mezi pevným a plynným skupenstvím. V kapalném 

skupenství jsou základní částice blíž u sebe a vzájemně se přitahují. Díky přitažlivým silám 

zachovávají kapaliny svůj objem. Nejsou však téměř stlačitelné a mají malou tepelnou 

roztažnost. Jednotlivé částice kapalin se mohou pohybovat, takže kapalina se přizpůsobuje 

tvaru nádoby. [9] 

Přitažlivé síly mezi jednotlivými molekulami jsou zde mnohem větší a jsou příčinou 

povrchového napětí a viskozity. [9] 

Molekuly, které mají vyšší energii, mohou opustit kapalinu. Tím se nad kapalinou vytváří 

pára, která představuje plynné skupenství dané kapaliny. Molekuly páry postupně ztrácejí 

energii a kontaktu s hladinou se vracejí zpět do kapaliny. Po určité době nastane rovnováha, 

kdy počet molekul opouštějících a vracejících se do kapaliny je stejný. Nedochází tedy 

ke změně objemu kapaliny a páry, konstantní zůstává tlak i teplota. Pára v rovnovážném stavu 

se svou kapalinou se označuje jako sytá pára. [9, 11] 
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Zahříváním kapaliny roste kinetická energie molekul a tím také počet molekul opouštějící 

kapalinu. Při určité teplotě se tenze nasycených par, což je tlak nasycené páry, rovná tlaku 

okolního prostředí. Tato teplota se nazývá teplota varu, při níž se kapalina vypařuje v celém 

objemu. [9] 

Pevné skupenství je charakteristické pravidelným uspořádáním základních částic 

do krystalové mřížky. Mezi jednotlivými molekulami jsou velké přitažlivé síly, které 

nedovolují postupný pohyb. Jsou tedy v určité poloze, kolem které mohou pouze kmitat. 

Jejich tvar a objem nelze proto snadno změnit. [9] 

4.5.2 Fázový diagram 

Vzájemné vztahy mezi skupenstvími dané látky lze zobrazit a popsat pomocí tzv. fázového 

diagramu. Tento diagram obsahuje tři křivky, tedy křivku syté páry kp, křivku tání kt a křivku 

sublimace ks. [11] 

Křivka tání kt znázorňuje body, které odpovídají rovnovážným stavům, v nichž se daná 

látka vyskytuje v pevném i kapalném skupenství. Křivka také popisuje závislost teploty tání 

na tlaku. Počátek leží v bodě A, avšak křivka nemá konec. [11] 

Body sublimační křivky ks znázorňují rovnovážný stav látky, v němž nastává rozhraní 

mezi pevnou látkou a její sytou párou. [11] 

Křivka syté páry kp představuje přechod mezi kapalinou a její sytou párou. [11] 

Všechny tyto křivky mají společný bod A, nazývaný trojný bod, v němž se daná látka 

vyskytuje ve všech skupenstvích. [11] 

Křivky pak rozdělují fázový diagram na oblasti (obr. 6), které znázorňují pevné, kapalné 

a plynné skupenství. Přehřátá pára představuje látku v plynném skupenství, která má stejnou 

teplotu jako sytá pára, avšak nižší tlak. [11] 
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Obr. 6: Fázový diagram [15] 

4.6 Hořlavá kapalina 

Podle ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny považují chemické látky nebo jejich směsi 

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

stanovit bod hoření. 

4.6.1 Fyzikálně chemické vlastnosti 

Představují základní vlastnosti látek v daném prostředí. 

Molekulová hmotnost 

Představuje hmotnost molekuly [kg, g] a jedná se o součet všech atomových hmotností 

prvků, které představují molekulu. Pomocí molekulové hmotnosti můžeme určit chování látky 

při nedostatku dalších informací. Je mírou měrné hmotnosti plynného skupenství a mírou 

difúze par. Podle difúzního koeficientu můžeme předpokládat míru šíření par v uzavřeném 

prostoru. Látky s nižším difúzním koeficientem vykazují obvykle vyšší molekulové 

hmotnosti. [3] 

Měrná hmotnost plynné fáze 

Jde o měrnou hmotnost páry nebo plynu, která je vztažena k měrné hmotnosti vzduchu, 

jenž je rovna 1, při stejném stavu. Látky s nižší hodnotou se snaží vystupovat nahoru, kdežto 

látky s hodnotou větší než 1 klesají k zemi. Měrná hmotnost je tedy závislá na teplotě, což 

znamená, že i lehčí plyny se mohou vlivem ochlazení chovat jako těžké plyny. Proto je 

důležité věnovat pozornost správnému umístění vzduchotechniky. [3] 
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Měrná hmotnost kondenzované fáze  

Má význam pro hodnocení chování látky při represivním zásahu. Při měrné hmotnosti nižší 

než 1 kg·m-3 jsou látky schopné plavat na vodě a jestliže jde o kapaliny nerozpustné ve vodě, 

způsobují pak mnoho problémů při hašení. V případě zkapalněných plynů se také uvádí 

měrná hmotnost kondenzované (kapalné) fáze s danou teplotou. [3] 

Tlak nasycených par 

Nad povrchem všech kapalin se vlivem teploty, době vypařování a vzdálenosti od povrchu 

vytváří určité množství páry. Tlak nasycených par představuje maximální množství par, které 

se mohou nad povrchem kapaliny za daných okolností vytvořit. Ve fyzikálně chemických 

tabulkách jsou pak uvedeny hodnoty a výpočty tlaku nasycených par pro některé kapaliny 

za různých teplot. [3] 

Teplota varu 

Jedná se o teplotu, při níž má látka tlak nasycených par (maximální parciální tlak), který je 

shodný s tlakem okolního prostředí. Je tedy důležité uvést k teplotě varu i hodnotu tlaku. 

Snižováním tlaku se snižuje i teplota varu. Vytvoření výbušné směsi je tedy tím 

pravděpodobnější, čím je nižší teplota varu hořlavé kapalina. [3] 

Směsi látek v podstatě nemají definovanou teplotu varu. Je to způsobeno tím, že směsi či 

roztoky obsahují látky, které mají odlišné teploty varu a destilují tak v určité oblasti teplot, 

kterou nazýváme destilační rozmezí. [3] 

Na základě počáteční teploty destilace je možné určit třídu nebezpečnosti podle následující 

tabulky 1. 

Tabulka 1: Přibližný odhad třídy nebezpečnosti [3] 

Počáteční teplota destilace Třída nebezpečnosti dle ČSN 65 0201 

do 135 °C I 

od 135 do 200 °C II 

nad 200 °C III 

 

Spalné teplo 

Jde o množství tepla, které vznikne při dokonalém spálení látky a následném ochlazení 

zplodin hoření na počáteční teplotu. Vyjadřuje míru tepelné energie, která je obsažená 

v látkách. Hodnoty se udávají v J na mol látky. [3] 
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Hodnoty spalného tepla slouží k určení požárního zatížení prostoru. Pomocí spalného tepla 

můžeme u plynů a par orientačně stanovit i dolní hranici výbušnosti v obj. %, podle 

následujícího vztahu [3]: 

 ∙ ∆ . = 4600	 ∙  (12)  

Na základě spalného tepla a tepelných vlastností spalných produktů lze podle dalšího 

vzorce určit teoretickou teplotu plamene [3]: 

 = ∆ ∙  (13)  

kde 

∆ …spalné teplo 1 molu, 

…počet molů spalných produktů, 

…střední specifické teplo spalných produktů. 

Slučovací teplo 

Jedná se o množství tepla, jež se uvolní nebo pohltí při reakci (při tlaku 0,1 MPa a určité 

teplotě), ve které jsou výchozí látky prvky a určitá sloučenina jediným produktem. Platí 

dohoda, že slučovací tepla prvků mají nulovou hodnotu. Je-li slučovací teplo kladné (uvolňuje 

se teplo), je zde předpoklad, že tato látka je nestálá a výbušná. U plynů a par těchto látek je 

širší rozsah výbušnosti v porovnání s podobnými látkami. [3] 

Rozpustnost ve vodě 

Každá látka je schopná se ve vodě částečně rozpustit. Z hlediska prevence před požárem či 

výbuchem je důležitá dokonalá rozpustnost ve vodě. Při dokonalé mísitelnosti hořlavé 

kapaliny s vodou se nad roztokem vytváří menší koncentrace hořlavé složky než má čistá 

kapalina při shodné teplotě, při nedokonalé mísitelnosti má koncentraci stejnou jako 

čistá látka. Vytváření výbušných směsí lze u dokonale mísitelných kapalin odvrátit pomocí 

zředění, což způsobí snížení tlaku nasycených par nad hořlavým roztokem. [3] 

4.6.2 Technicko bezpečnostní parametry 

Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny představuje nejnižší teplotu, při níž vznikne 

nad hladinou taková koncentrace par, že ve směsi se vzduchem při kontaktu plamene vzplane 

a okamžitě uhasne. Tato zkouška probíhá za jednoznačně definovaných podmínek. [1] 
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Podle ČSN 65 0201 lze podle teploty vzplanutí zařadit hořlavé látky do tříd nebezpečnosti 

podle [1]: 

Tabulka 2: Třídění hořlavých kapalin [14] 

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí ve ºC 

I do 21 včetně 

II od 21 do 55 včetně 

III od 55 do 100 včetně 

IV více než 100 

 

Určení teploty vzplanutí se stanovuje v uzavřeném nebo otevřeném kelímku podle druhu 

hořlavé kapaliny. Otevřené kelímky se používá pro určení teploty vzplanutí vyšší než 80 ºC. 

Hodnoty teplot vzplanutí v otevřeném a uzavřeném kelímku se liší, neboť hodnoty 

z otevřeného kelímku jsou vyšší až o 20 ºC. [1] 

Při teplotě vzplanutí se vytvoří koncentrace par, která zhruba odpovídá hodnotě dolní 

koncentrační mezi výbušnosti. Zkoumané hodnoty teplot vzplanutí jsou až o 10 ºC vyšší, 

protože zkouška neprobíhá za dokonalé rovnováhy kapalina-pára. [1] 

 

Teplota hoření představuje nejnižší teplotu, při níž vznikne nad kapalinou takové množství 

par, že ve směsi se vzduchem při kontaktu s iniciačním zdrojem vzplane a hoří nepřetržitě 

po dobu alespoň 5 sekund. Tato zkouška probíhá v předepsaném přístroji za určitých 

podmínek a vždy v souvislosti se stanovením teploty vzplanutí, která se provádí 

před zkouškou teploty hoření. Stanovení teploty hoření má význam pro znázornění hořlavé 

kapaliny podle normy ČSN 65 0201, pro roztoky a směsi hořlavých kapalin. [1] 

 

Teplota vznícení představuje nejnižší teplotu horkého povrchu, při níž se optimální směs 

par nebo plynů určité látky ve směsi se vzduchem vznítí. Zkouška probíhá na předepsaném 

zařízení a při definovaném pracovním postupu. [1] 

 

Hořlavé kapaliny a plyny jsou pak na základě teploty vznícení klasifikovány podle ČSN 

63 0321 do 6 teplotních tříd: 
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Tabulka 3: Teploty vznícení [14] 

Teplotní třída Teplotní vznícení [°C] 
Příklad zatřídění 

Hořlavina Teplota vznícení [°C] 

T1 nad 450 aceton 535 

T2 nad 300 do 450 butanol 408 

T3 nad 200 do 300 n-heptan 215 

T4 nad 135 do 200 acetaldehyd 140 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík 102 

T6 nad 85 do 100 etylnitrit 90 

 

Hodnota teploty vznícení představuje také teplotu, při které se směs hořlavých plynů a par 

může vznítit pomocí jiných iniciačních zdrojů. [12] 

Hodnota teploty vznícení má širší význam. Představuje teplotu, která je nebezpečná 

z hlediska vznícení směsi hořlavých plynů a par i jinými iniciačními zdroji, jak jsou například 

horké povrchy, například technologických zařízení. [12] 

4.7 Výskyt výbušné směsi 

Vytvoření výbušné směsi závisí na vlastnostech látky a na pracovních podmínkách. Podle 

vlastností se vyjadřují tyto parametry [6]: 

• plyny a páry hořlavých kapalin mají hodnoty dolních a horních mezí výbušnosti 

udávané v objemových procentech nebo v případě kapalin v g · m-3, 

• páry hořlavých kapalin mají dolní a horní bod výbušnosti ve °C (bod vzplanutí), 

• prachy a mlhy mají dolní mez výbušnosti v hodnotách g · m-3 a bod nízkotepelné 

karbonizace prachu. 

U plynů a par hrozí nebezpečí promíchání hořlavé látky se vzduchem již při slabém 

pohybu vzduchu, který může vzniknout vlivem pohybu osob či přirozeným tahem. V případě 

kapalin je tvorba výbušné směsi ovlivněna plochou výparu, pracovní teplotou, nebo 

rozstřikem kapaliny. [6] 
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4.7.1 Hořlavé kapaliny 

Hrozba výbušné koncentrace nastává, jestliže [6]: 

 ∙ < < ∙  (14)  

kde  

,  …bezpečnostní koeficienty, 

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

…skutečná koncentrace v obj. % nebo v g · m-3. 

 

V uzavřené nádobě skutečná koncentrace par hořlavé kapaliny odpovídá koncentraci 

nasycených par [6]: 

 =  (15)  

kde 

 …koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny v obj. %. 

 

Vzorec pro výpočet koncentrace nasycených par [6]: 

 = ∙ 100 (16)  

kde 

…tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě v Pa, 

 …pracovní tlak v Pa. 

 

Objemová koncentrace par  lze převést na hmotnostní koncentraci  v g · m-3 podle 

vzorce [6]: 

 = ∙100 ∙ ∙ 100 (17)  

kde 

M …molární hmotnost v kg · kmol-1, 

…molární objem při teplotě   v m3 · kmol-1. 
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Molární objem  při teplotě  se určí podle [6]: 

 = ∙ ∙  (18)  

kde 

	 = 22,4135 m3 · kmol-1 (při  a ), 

= 	1,01325 ∙ 10 	Pa, 

=  + 273,15 K, 

 = 273,15 K, 

 …pracovní teplota ve °C, 

 …pracovní tlak v Pa. 

 

Stanovení hrozby výbuchu par hořlavých kapalin v uzavřeném prostoru se určuje podle 

teplotních mezí výbušnosti, tedy jestliže [6]: 

 − ∆ ≤ ≤ − ∆  (19)  

kde  

LEP, UEP …dolní a horní bod výbušnosti ve °C. 

 

Podle norem ČSN 65 0201 bezpečnostní hodnota rozšiřuje rozsah výbušnosti každou stanu 

o ∆  na rozsah nebezpečí a je znázorněna na obr. 7. [6] 

 

 
Obr. 7: Znázornění teplotní osy, rozsahu výbušnosti a rozsahu nebezpečí výbuchu par hořlavých kapalin [6] 
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4.7.2 Hořlavé plyny (přehřáté páry hořlavých kapalin) 

K výbuchu hořlavých plynů může dojít, jestliže platí [6]: 

 ∙ < < , = 100 − (100 − )/  (20)  

 

Skutečná koncentrace hořlavého plynu se vypočítá podle vztahu [6]: 

 = + ∙ 100 (21)  

 

Bezpečnostní koeficienty se zpravidla uvažují [6]: 

 = 0,5, 

 = 1,04 až 1,1 pro nízké hodnoty UEL, 

 = 1,32 až 2,52 pro vysoké hodnoty UEL. 

4.7.3 Otevřený povrch hořlavé kapaliny 

Nad hladinou hořlavé kapaliny dochází ke tvorbě výbušné koncentrace par, jestliže je 

splněna nerovnice [6]: 

 ≥ − ∆  (22)  

kde 

FP … bod vzplanutí ve °C. 

 

4.7.4 Směsi plynů a par 

Pro určení mezí výbušnosti se využívá Le Chatelierova pravidla [6]: 

 = 100
∑  (23)  

kde 

…hranice výbušnosti hořlavé směsi (plynů a par) v obj. %, 

 …procentuální množství i-té složky hořlavého plynu ve směsi hořlavých plynů (∑ =
100	%), 

EL …hranice výbušnosti složky hořlavého plynu (páry) v obj. %. 



- 21 - 
 

4.8 Vypařování kapalin 

Při vypařování kapaliny v otevřené nádobě dochází ke zmenšování jejího objemu, protože 

část kapaliny postupně přechází v páru. Tento děj probíhá za každé teploty kapalného 

skupenství. Rychlejšího vypařování se docílí při zvýšení teploty kapaliny, zvětšení rozlohy 

volného povrchu a průběžném odstraňování páry vzniklé nad povrchem kapaliny. Pro každou 

látku však platí různá rychlost vypařování. [11] 

 
Obr. 8: Schéma vzplanutí a vznícení hořlavé kapaliny [12] 

 

4.8.1 Vypařování kapaliny do nepohyblivého prostředí 

Jestliže se kapalina vypařuje do nepohyblivého prostředí, pak se jedná o molekulární 

difúzi. Při tomto pomalém ději se vytváří výbušná koncentrace par v místě jejich vzniku, 

avšak páry se nemohou šířit na větší vzdálenosti. Je tedy důležité stanovit koncentrace par 

na základě teploty a trvání doby vypařování, možné oblasti nebezpečné koncentrace a objemu 

vypařené kapaliny. [6] 

Změna koncentrace par nad hladinou popisuje vzorec [6]: 

 = ∙ +  (24)  

kde 

c …koncentrace par uvažovaného bodu nad hladinou hořlavé kapaliny v obj. %, 

y…vzdálenost uvažovaného bodu od počátku souřadného systému v m, 

a, b…konstanty, které lze určit z okrajových podmínek: 
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při = 0 je = = 0, tedy = 0 

při =  je = , tedy = ∙ , neboli = . 

 

Střední (průměrnou) koncentraci par nad hladinou lze vypočítat podle [6]: 

 Ř = ∙ = ∙( + 1) ∙ = + 1 (25)  

 

Empirický vztah pro zjištění intenzity vypařování do nepohyblivého prostředí [6]: 

 

 = 1,155 ∙ ∙ ∙ ∙ (1 − ) ∙  (26)  

kde 

…intenzita vypařování v kg · s-1, 

…objemové množství nasycených par při teplotě odpařování (bezrozměrné číslo), 

…hustota par při teplotě odpařování kg · m-3, 

D…difúzní koeficient s opravou na teplotu směsi par se vzduchem v m2 · s-1, 

 …doba vypařování v s. 

4.8.2 Vypařování kapalin do pohyblivého prostředí 

Difúze do pohybujícího se prostředí probíhá daleko rychleji, než je tomu u molekulární 

difúze par kapaliny do nepohyblivého prostředí. Při konvektivní difúzi se kapalina vypařuje 

nejen na závislosti molekulárního pohybu, ale zároveň díky pohybu vzduchu a vlivem 

intenzivnějšího sdílení tepla. Koncentrace par se mění se vzdáleností od hladiny. 

Nad hladinou kapaliny se vytváří slabá vrstvička nasycené koncentrace par a od této vrstvy se 

pak koncentrace par prudce snižuje. Výše položené vrstvy budou mít vlivem intenzivního 

promíchávání vzduchu mnohem nižší koncentraci par. [6] 

Empirický výraz pro intenzitu vypařování v pohybujícím se prostředí [6]: 

 

 = ∙ ∙ ∙ (0,734 + 1,637 ∙ ) ∙ 10  (27)  

kde 

…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, 
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… tlak nasycených par odpařované kapaliny v Pa, 

M… molární hmotnost v kg · kmol-1. 

4.8.3 Vypařování čistých kapalin 

Při vypařování jednosložkových kapalin se k výpočtu konstanty vypařování využívá 

Clausius-Clapeyronova rovnice, která se používá pro výpočet vlivu tenze nasycené páry 

na teplotu nebo k výpočtu teploty varu. Při porovnání hodnot tenzí nasycených par při stálé 

teplotě nebo při porovnání teploty varu různých kapalin při konstantním vnějším tlaku nám 

vzniknou informace o schopnosti kapalin vypařovat se. Tyto údaje pak slouží ke klasifikaci 

kapalin podle tříd hořlavosti a vzniku výbušných směsí. [7] 

Clausius-Clapeyronova rovnice [7]: 

 

 (ln ) = ∆∙  (28)  

kde 

p…relativní tlak (rovnovážná konstanta vypařování), 

T…teplota, 

∆  …výparné teplo, 

R… univerzální plynová konstanta (8,31 J ·  mol-1 ·  K-1). 

4.9 Soustava kapalina – plyn 

Děj, při kterém kapalina v uzavřené nádobě přechází z kapalné do plynné fáze a zpět 

dokud nenastane rovnovážný stav, jsem již popsal v kapitole 5.5.1. 

Rovnovážný stav kapalina – plyn znázorňuje Henryho zákon. Jde o dvousložkovou soustavu, 

tedy soustavu o dvou fázích. [10] 

Henryho zákon lze vyjádřit jako [10]: 

 = ∙  (29)  

kde  

c … koncentrace rozpuštěného plynu v kapalině, 

p …parciální tlak rozpouštěného plynu, 

k … konstanta úměrnosti, proměnná dle teploty. 
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Jestliže je koncentrace vyjádřena v podobě molárního zlomku, má Henryho zákon tvar [10]: 

 

 =  (30)  

kde 

pi … parciální tlak i-té složky plynu, 

xi … molární zlomek i-té složky plynu rozpuštěného v kapalině, 

Hi … Henryho konstanta. 

 

Z Henryho zákona vyplývá, že rozpustnost plynů v kapalinách výrazně záleží na teplotě, 

kdy při zvyšující se teplotě rozpustnost klesá. 
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5 Praktická část 

Vlastní měření probíhalo v areálu Vysoké školy báňské v laboratoři protivýbuchové 

prevence LC 115. Jako průmyslové kapaliny jsem si vybral technický líh a aceton, které jsou 

klasifikovány jako kapaliny I. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201, viz tabulka 2. 

Kapaliny byly voleny tak, aby splňovaly stejnou třídu nebezpečnosti, ale měly různé meze 

výbušnosti. U těchto kapalin jsem pak zkoumal, jaký vliv bude mít příměs metanu na jejich 

meze výbušnosti. Své měření jsem prováděl ve výbuchové komoře VK-100, která je 

znázorněná na obr. 9. 

5.1 Popis výbuchové komory VK-100 

Zařízení VK-100 se skládá z výbuchové komory o objemu 0,1 m3 a ovládacího zařízení. 

Používá se zejména pro měření mezí výbušnosti u prachů, plynů, kapalin a hybridních směsí, 

ale i jejich inertizaci. [4] 

 

 
Obr. 9: Výbuchová komora VK-100 [vlastní] 

 

Po obvodu výbuchové komory jsou umístěna dvě okna, aby se mohlo nahlížet dovnitř 

během měření. Obal je tvořen z nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Uvnitř na dně komory jsou 

čtyři miskové rozviřovače, elektricky vyhřívaná plotýnka a ve střední úrovni komory jsou 
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umístěny elektrody pro iniciaci, ke kterým se upíná palník, viz obr. 10. Komora se uzavírá 

přírubou s pákovými uzávěry. [4] 

Pro snímání teploty jsou v komoře umístěna dvě teplotní čidla, ponorné čidlo pro kapaliny 

a termočlánek na povrchu pláště. [4] 

Výbuchová komora se ovládá dálkově pomocí panelu s dotykovým displejem. [4] 

 

 
Obr. 10: Pohled do výbuchové komory VK-100 [vlastní] 

 

Podrobné schéma výbuchové komory je v příloze č. 2. 

5.2 Postup měření 

Před samotným měřením jsem si nejprve převedl objemová % na mililitry. K tomuto účelu 

mi posloužil program Microsoft Excel, v němž jsem si pro přehlednost vytvořil tabulku 

s objemovými % a jejich převodem. 

Než jsem začal zjišťovat, jaký vliv bude mít příměs metanu na vybrané kapaliny, musel 

jsem nejdřív ověřit, zda dolní a horní meze výbušnosti daných kapalin odpovídají koncentraci 

v bezpečnostních listech výrobců. 
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Po stanovení mezí výbušnosti jsem již k těmto látkám mohl přidávat metan. Místo metanu 

byl však použit zemní plyn, který podle dodavatele obsahuje více než 97% metanu, viz 

příloha č. 5.  

Experiment probíhal tak, že jsem si vždy dopředu nastříhal papír, který mi později sloužil 

jako membrána. Před umístěním nádoby s kapalinou do zařízení se šrouby připevní 

odizolovaný palník na elektrody tak, aby se vodiče vzájemně nedotýkaly. Následně jsem 

pomocí ručního pistolového mikrodávkovače nalil odpovídající dávku kapaliny do hliníkové 

misky. Misku s kapalinou jsem pak vložil do výbuchové komory na topnou spirálu a horní 

okraj komory přikryl papírem tak, aby jej překrýval a uzavřel komoru přírubou s pákovými 

uzávěry. Doba od nalití kapaliny do misky až po uzavření výbuchové komory musí být co 

nejkratší, neboť již při nalévání dochází k vypařování kapaliny z misky. 

Zařízení VK-100 umístěné na podvozku jsem zasunul do komory, uzavřel dveře, zamkl 

pomocí tlačítka „zamknout“ a přešel se k dálkovému ovladači. Zde jsem zvolil program 

„kapalina“, nastavil teplotu odpařovací misky na 150 °C a rychlost otáček ventilátoru na 2300 

otáček za minutu. Poté jsem přidával pomocí elektroventilu metan. Jeho koncentrace byla 

měřena přístrojem MSA AUER EX-METER II (obr. 11), který byl propojen s VK-100 

hadičkou nasávající vzduch. Jakmile bylo docíleno požadované koncentrace metanu, zvolil 

jsem iniciaci „DC chemická“, zkontroloval, jestli je klíček v poloze „iniciace povolena“ 

a stiskl tlačítko „start“. Po těchto krocích se začne topná spirála zahřívat a kapalina rychle 

vypařovat. Při dosažení požadovaného času k úplnému odpaření kapaliny z misky jsem 

na displeji stiskl „iniciace bez rozviřování“ a po chvíli dojde k iniciaci palníku. Následně jsem 

vyhodnotil, zda k výbuchu došlo či nikoli. 

 

 
Obr. 11: MSA AUER EX-METER II [vlastní] 
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Výsledky měření jsem posuzoval vizuální sledováním. Za kladný pokus jsem považoval 

protržení nebo znatelné poškození papíru plamenem, viz obr. 12. Jestliže, nenastal ani jeden 

z uvedených jevů, pokládal jsem pokus jako neúspěšný, tedy výbuch neproběhl. V případě, 

kdy nedošlo k výbuchu, jsem komoru nechal dostatečně odvětrat, aby zde nebyly výpary 

z předešlého pokusu. Došlo-li při výbuchu k hoření papíru, byl na místě hasicí přístroj, kterým 

byl plamen uhašen. 

 

 
Obr. 12: Výbuch [vlastní] 

 

Dobu vypařování kapaliny jsem určil experimentálně tak, že jsem sledoval průběh jejího 

vypařování a čas si měřil. Nesmí se stát, že by se kapalina nestačila dokonale odpařit. Proto 

jsem navýšil časovou prodlevu při každém pokusu. Při měření jsem používal dvě hliníkové 

misky, takže když jedna byla v komoře, druhá mezitím vychladla. 

5.3 Výsledky měření 

Měření probíhalo podle kapitoly 5.2. Při stanovení mezí výbušnosti jsem postupoval tak, 

že jsem nejprve experimentálně zjistil hodnotu meze výbušnosti měřením, která se může lišit 

od údaje uvedeného v bezpečnostním listu. Pak jsem postupně přidával po 1 obj. % metanu 
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(zemního plynu) a naopak ubíral koncentraci hořlavé kapaliny, dokud ještě došlo k výbuchu. 

Cílem bylo zjistit meze výbušnosti daných látek pro určitou příměs metanu. 

Výsledky těchto měření jsem si zaznamenával do tabulek a v nich barevně vyznačil meze 

výbušnosti při určitém množství metanu. Hodnoty koncentrací výbušné směsi jsem vypočítal 

podle Le Chatelierova pravidla (rovnice (23)). Kompletní tabulky se všemi naměřenými 

hodnotami jsou v příloze č. 1. Pro názornost jsem vždy vybral pouze hraniční hodnoty, 

při nichž nedojde k výbuchu hořlavé směsi, viz tabulky 4, 5, 6, 7. Podle těchto tabulek jsem 

pak vytvořil grafy, které jsou na obr. 14, 15, 16, 17, 18 a 19. V grafech jsou modře zobrazeny 

naměřené hodnoty koncentrací výbušné směsi. Body prokládá modrá přímka, která 

představuje lineární závislost metanu na koncentraci výbušné směsi. Červeně označené body 

a přímka pak představují hodnoty koncentrací výbušné směsi, jak by měly vypadat podle 

bezpečnostních listů daných látek. Žlutě šrafovaná oblast vykresluje rozsah výbušnosti. 

Meze výbušnosti metanu byly experimentálně zjištěny 5 obj. % pro dolní mez a 17 obj. % 

pro horní mez. 

Ve všech případech je odlišnost naměřených hodnot od hodnot v bezpečnostním listu 

způsobena především zvoleným palníkem (obr. 13), který měl iniciační energii 86 J, což je 

mnohonásobně větší iniciační energie než je standardní, viz kapitola 4.4.1.  

 

 

Obr. 13: Palník [vlastní] 
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5.3.1 Technický líh 

Jedná se o bezbarvou kapalinu I. třídy nebezpečnosti, neboť teplota vzplanutí je 14 °C. 

Je tedy vysoce hořlavá a má charakteristický alkoholový zápach. Její páry tvoří se vzduchem 

výbušnou směs. Meze výbušnosti udávané výrobcem jsou 3,9 obj. % pro dolní mez a 20,5 

obj. % pro horní mez. Více údajů o této kapalině je uvedeno v bezpečnostním listu 

v příloze č. 3.  

 

Tabulka 4: Dolní meze technického lihu s příměsí metanu [vlastní] 

technický 
líh [obj. %] 

metan 
[obj. %] 

technický 
líh [%] 

metan 
[%] 

výbuch 
ELSMES (měření) 

[obj. %] 
ELSMES (bezp.l.) 

[obj. %] 

3,5 0 100,0 0 N 3,6 3,9 

2,2 1 68,8 31,3 N 3,9 4,0 

1,1 2 35,5 64,5 N 4,4 4,2 

0,3 3 9,1 90,9 N 4,8 4,3 

0,3 4 7,0 93,0 N 4,9 4,4 

 
kde 
N…výbuch neproběhl, 
ELSMES (měření)…koncentrace výbušné směsi zjištěná měřením, 
ELSMES (bezp.l.)…koncentrace výbušné směsi podle bezpečnostního listu. 
 

 
Obr. 14: Závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - technický líh LEL [vlastní] 
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Vztah pro lineární závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - technický líh LEL: 

 = 0,342 + 3,6432 (31)  

kde 

y…koncentrace směsi [obj. %], 

x…metan [obj. %]. 

 

Experimentálním měřením byla zjištěna dolní mez výbušnosti technického lihu o 0,3 

obj. % níže, než uvádí výrobce. Koncentrace výbušné směsi roste, protože metan má vyšší 

dolní mez výbušnosti než technický líh. Přidáváním příměsi metanu se dolní mez technického 

lihu postupně snižuje, dokud jej nebude k výbuchu potřeba a metan ho tak v hořlavé směsi 

zcela nahradí. 

 

Tabulka 5: Horní meze technického lihu s příměsí metanu [vlastní] 

technický 
líh [obj. %] 

metan 
[obj. %] 

technický 
líh [%] 

metan 
[%] 

výbuch 
ELSMES (měření) 

[obj. %] 
ELSMES (bezp.l.) 

[obj. %] 

27,8 0 100,0 0,0 N 27,7 20,5 

14,6 1 93,6 6,4 N 26,6 20,2 

14,2 2 87,7 12,3 N 25,7 20,0 

13,7 3 82,0 18,0 N 24,9 19,8 

11,7 4 74,5 25,5 N 23,9 19,5 

 
kde 
N…výbuch neproběhl, 
ELSMES (měření)…koncentrace výbušné směsi zjištěná měřením, 
ELSMES (bezp.l.)…koncentrace výbušné směsi podle bezpečnostního listu. 
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Obr. 15: Závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - technický líh UEL [vlastní] 

 

Vztah pro lineární závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - technický líh UEL: 

 = −0,9396 + 27,636 (32)  

kde 

y…koncentrace směsi [obj. %], 

x…metan [obj. %]. 

 

Horní mez výbušnosti byla experimentálně stanovena 27,7 obj. %, což je mnohem výše, 

než uvádí výrobce. Koncentrace naměřené výbušné směsi rychle klesá, neboť směřuje k horní 

mezi metanu, která má hodnotu 17 obj. %. Přidáním již 1 obj. % příměsi metanu se výrazně 

sníží horní mez technického lihu. Dalším zvýšením koncentrace metanu již tak výrazně 

neklesá, viz příloha č. 1. 

Hodnoty mezí výbušnosti technického lihu jsou společně zobrazeny v následujícím grafu 

na obr. 16. 
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Obr. 16: Závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - technický líh [vlastní] 

 

Z grafu je zřejmé, že oblast výbušnosti technického lihu se vlivem příměsi metanu zužuje. 

Výsledný rozsah výbušnosti zjištěný měřením je mnohem větší než z bezpečnostního listu, 

především díky horní hranici výbušnosti. 

 

5.3.2 Aceton 

Jedná se o bezbarvou kapalinu I. třídy nebezpečnosti, neboť bod vzplanutí je -18 °C. Je to 

vysoce hořlavá kapalina a má charakteristický aromatický zápach. K odpařování dochází již 

za normálních podmínek - teploty a tlaku. Její páry, které jsou těžší než vzduch, tvoří se 

vzduchem výbušnou směs. Meze výbušnosti jsou stanoveny výrobcem na 2,6 obj. % pro dolní 

mez a 13,0 obj. % pro horní mez. Další údaje o acetonu jsou uvedeny v bezpečnostním listu 

v příloze č. 4. 
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Tabulka 6: Dolní meze acetonu s příměsí metanu [vlastní] 

aceton 
[obj. %] 

metan 
[obj. %] 

aceton 
[%] 

metan 
[%] 

výbuch 
ELSMES (měření) 

[obj. %] 
ELSMES (bezp.l.) 

[obj. %] 

2,7 0 100,0 0,0 N 2,8 2,6 

1,7 1 63,0 37,0 N 3,3 3,1 

1,1 2 35,5 64,5 N 3,9 3,5 

0,6 3 16,7 83,3 N 4,4 3,9 

0,6 4 13,0 87,0 N 4,5 4,0 

 

kde 
N…výbuch neproběhl, 
ELSMES (měření)…koncentrace výbušné směsi zjištěná měřením, 
ELSMES (bezp.l.)…koncentrace výbušné směsi podle bezpečnostního listu. 
 

 
Obr. 17: Závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - aceton LEL [vlastní] 

 

Vztah pro lineární závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - aceton LEL: 

 = 0,4546 + 2,893 (33)  

kde 

y…koncentrace směsi [obj. %], 

x…metan [obj. %]. 
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Dolní mez výbušnosti acetonu byla zjištěna o 0,2 obj. % výše, než je uvedeno 

v bezpečnostním listu. Koncentrace naměřené výbušné směsi se i u acetonu přibližuje hodnotě 

dolní meze metanu a dolní mez acetonu vlivem příměsi metanu klesá. 

 

Tabulka 7: Horní meze acetonu s příměsí metanu [vlastní] 

aceton 
[obj. %] 

metan 
[obj. %] 

aceton 
[%] 

metan 
[%] 

výbuch 
ELSMES (měření) 

[obj. %] 
ELSMES (bezp.l.) 

[obj. %] 

13,3 0 100,0 0,0 N 13,2 13,0 

12,5 1 92,6 7,4 N 13,4 13,2 

11,7 2 85,4 14,6 N 13,6 13,5 

10,3 3 77,4 22,6 N 13,9 13,7 

8,6 4 68,3 31,7 N 14,2 14,0 

 

kde 
N…výbuch neproběhl, 
ELSMES (měření)…koncentrace výbušné směsi zjištěná měřením, 
ELSMES (bezp.l.)…koncentrace výbušné směsi podle bezpečnostního listu. 
 

 
Obr. 18: Závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - aceton UEL [vlastní] 

 

Vztah pro lineární závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - aceton UEL: 

 = 0,2495 + 13,176 (34)  
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kde 

y…koncentrace směsi [obj. %], 

x…metan [obj. %]. 

 

Horní mez výbušnosti acetonu byla opět stanovena o 0,2 obj. % vyšší, než je uvedeno 

v bezpečnostním listu. Na rozdíl od technického lihu, nemá horní mez acetonu zpočátku tak 

razantní sestup, ale její průběh je plynulý. Koncentrace naměřené výbušné směsi oproti 

technickému lihu stoupá a pomalu se tak přibližuje horní mezi metanu.   

Hodnoty mezí výbušnosti acetonu jsou společně zobrazeny v následujícím grafu 

na obr. 19. 

 

Obr. 19: Závislost metanu na koncentraci výbušné směsi - aceton [vlastní] 

 

Z grafu vyplývá, že oblast výbušnosti acetonu se vlivem příměsi metanu zásadně nemění. 

Pouze se hodnoty mezí výbušnosti směsi posouvají směrem vzhůru, tedy k hranicím 

výbušnosti metanu. Výsledný rozsah výbušnosti zjištěný měřením celkem odpovídá 

bezpečnostnímu listu.  
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6 Závěr 

Cílem práce bylo zjistit vliv příměsi metanu na meze výbušnosti vybraných průmyslových 

kapalin. Z hořlavých kapalin jsem si z důvodu snadné dostupnosti zvolil technický líh 

vyrobený firmou Severochema a aceton firmy Teluria s.r.o. Tento výběr byl také podmíněn 

splněním stejné třídy nebezpečnosti a zároveň odlišnými mezemi výbušnosti vybraných 

kapalin. Místo metanu byl pak použit zemní plyn, který je tvořen z více než 97 % právě 

metanem. Svá měření jsem pak prováděl ve výbuchové komoře VK-100. Popis tohoto 

zařízení jsem již uvedl v kapitole 5.1.  

Postup probíhal tak, že jsem do výbuchové komory vložil potřebné množství hořlavé 

kapaliny a poté jsem pomocí elektroventilu přidával příměs metanu do výbuchové komory, 

dokud jsem nedosáhl jeho požadované koncentrace. Tuto směs jsem pak zahříval a vyčkával, 

až se kapalina dokonale vypaří. Doba vypařování byla pro každou kapalinu různá. Při iniciaci 

palníku jsem vizuálně zjišťoval, zda došlo k výbuchu či nikoli. Údaje o výbuchu mi pak 

sloužily ke zkoumání, jak se sníží koncentrace hořlavé kapaliny vlivem příměsi metanu. 

Následně jsem pomocí Le Chatelierova pravidla získával hodnoty koncentrace výbušné směsi. 

Podrobnější popis postupu je uveden v kapitole 5.2. 

Pro technický líh byly experimentálně stanoveny meze (hranice) výbušnosti. Dolní mez 

výbušnosti byla naměřena 3,6 obj. % a 27,7 obj. % pro horní mez, čímž se tyto hodnoty 

výrazně liší od hodnot uváděných výrobcem, viz příloha č. 3. Při postupném přidávání 

příměsi metanu měla dolní mez technického lihu takřka lineární sestup. Mnohem odlišný 

průběh byl zjištěn u horní meze, kdy již 1 obj. % metanu způsobilo prudký pokles horní meze 

až na 14,5 obj. %, ale při dalším přísunu hořlavého plynu už k tak výraznému snížení horní 

meze nedocházelo. Vlivem příměsi metanu se rozsah výbušnosti zužoval, což můžeme 

pozorovat na obr. 16.  

U acetonu byly naměřeny meze výbušnosti 2,8 obj. % pro dolní mez a 13,2 obj. % 

pro horní mez, které se od mezí výbušnosti v bezpečnostním listu (příloha č. 4) příliš neliší. 

Na rozdíl od technického lihu měly hodnoty acetonu plynulý klesající průběh i u horní meze 

a nevykazovaly tak značných výkyvů. Rozsah výbušnosti acetonu se vlivem příměsi metanu 

zásadně neměnil, ale hodnoty mezí výbušnosti směsi stoupaly směrem vzhůru a přibližovali 

se tak k mezím výbušnosti metanu, viz obr. 19. Kompletní tabulky se všemi kroky měření 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Naměřené hodnoty se od údajů v bezpečnostních listech liší, protože iniciační energie 

palníku byla několikanásobně větší než standardní iniciační energie. Odlišnost je zřejmě také 
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způsobena použitím jiných zařízení, podle nichž stanovuje výrobce meze výbušnosti. I tak 

měření dokazuje, že již malé množství příměsi hořlavého plynu může výrazně ovlivnit meze 

výbušnosti u hořlavých kapalin. Přítomností metanu se zvyšuje nebezpečnost prostředí, neboť 

je snížena dolní mez výbušnosti kapalin. Horní mez se posouvá také směrem dolů, protože 

přidáním hořlavého plynu již směs nevybuchuje z důvodu nedostatku vzduchu v okolí. 
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