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Abstrakt 

 

SERAFÍN, J.: Návrh metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti, VŠB-TU Ostrava, 
Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava: Katedra bezpečnostního managementu, 2010. 
132 s. Disertační práce. 

 

Tato disertační práce se zabývá problematikou stanovení teplotních mezí 
výbušnosti jako technicko-bezpečnostního parametru, kdy teplotní meze výbušnosti jsou 
často opomíjenou možností jak u kapalin vyjádřit míru ohrožení.  

Problematika teplotních mezí výbušnosti jako technicko-bezpečnostního parametru 
řeší zejména situace, kdy se setkáme s látkami, které nejsou odpařitelné, nebo v případech, 
kdy se jedná o vodné roztoky hořlavých látek. V obou zmíněných případech nelze stanovit 
koncentrační meze výbušnosti a není tedy možné látku z pohledu možného výbuchu řádně 
hodnotit. Dochází tedy k situacím, kdy je v bezpečnostních listech kolonka udávající 
hodnotu dolní nebo horní meze prázdná, popřípadě s poznámkou, že daná hodnota nebyla 
stanovena, což je samozřejmě nevyhovující stav.   

Disertační práce je zaměřena na návrh vhodné metodiky stanovení teplotních mezí 
výbušnosti, řeší návrh zařízení pro stanovení teplotních mezí výbušnosti a formuluje 
vhodný pracovní postup pro stanovení tohoto parametru. Teplotní meze výbušnosti mají 
v praktickém užití jako technicko-bezpečnostní parametr vyšší vypovídací hodnotu než 
častěji stanovované koncentrační meze výbušnosti, protože udávají přímo teplotu a nemusí 
se dále precizovat. Teplotní meze výbušnosti jsou tak vhodným parametrem, který rychle a 
jednoznačně upozorní na náhle odchylky od provozních stavů v technologiích. 

 V předložené práci je věnována pozornost také ověření funkčnosti navrhované 
metodiky na zařízení, které bylo k tomuto účelu navrženo a zkonstruováno. Jedná se o 
zařízení s označením „Výbuchová komora VK-20“. Část práce je také věnována 
zkonstruovanému zařízení z pohledu dalšího možného využití pro jiné typy měření a 
stanovení bezpečnostních parametrů plynů a par hořlavých kapalin. Těmito 
bezpečnostními parametry plynů a par hořlavých kapalin jsou koncentrační meze 
výbušnosti a stanovení vlivu inertní látky na výbušný soubor.  

Zařízení zkonstruované v rámci disertační práce se jeví jako velice vhodné při 
stanovení výše zmíněných parametrů a díky svým nízkým požadavkům na obsluhu také 
jako zařízení vhodné pro zařazení do praktické výuky v oblasti zkušebnictví v oblasti 
požární ochrany. 

 

Klíčová slova  

teplotní meze výbušnosti; nebezpečná látka; výbuchová komora; hořlavá kapalina 
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Abstract 

SERAFÍN, J.,: Draft Methodology the Determination of Temperature Explosion Limits,  
VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Ostrava:  Department of Safety 
Management,  2010, 132 p. Dissertation thesis.  

This dissertation deals with the problem of determination of temperature explosive 
limits as a technical safety parameter when the temperature explosive limits are often 
a neglected possibility how to express by liquids their level of impending danger.  

The problem of temperature explosive limits as a technical safety parameter deals 
especially with situations when we meet substances that are not evaporable or in such cases 
that include aqueous solutions of flammable matters. In both above mentioned cases it is 
not possible to determine concentration explosive limits and therefore it is not possible to 
properly evaluate the substation from the point of view of explosion. There are 
consequently situations, when the safety sheets have an empty box indicating the value of 
lower or upper explosive limit, eventually with a note, that the assigned value was not 
determined that is of course an unsatisfactory situation. 

The dissertation is focused on a design of suitable methodology of temperature 
explosive limits determination; it deals with a design of a device suitable for determination 
of temperature explosive limits and states a convenient working procedure to set this 
parameter. The temperature explosive limits have in practical application as a technical 
safety parameter higher predicative value than more often provided concentration 
explosive limits because they state temperature directly and there is no need to further 
specialization. Temperature explosive limits are therefore a suitable parameter that quickly 
and uniquely refers to possible sudden deviations from working conditions in technologies.   

In the submitted thesis the attention is paid also to the functionality verification of 
the designed methodology on the device that was designed and constructed to this purpose. 
It is a device with a marking “Explosive test chamber VK-20”. A part of the thesis is also 
focused on the constructed device from the point of view of other possible applications for 
another type of measurement and determination of safety parameters of gases and vapors 
of flammable liquids. These safety parameters of gases and vapors of flammable liquids 
are concentration explosive limits and determination of inert matter influence on explosive 
space. 

The device constructed within the dissertation thesis appeals as highly useful by 
determination of above mentioned characteristics and, thanks to its low requirements on 
attendance, also as a device appropriate for being a part of practical instruction in the field 
of testing within the area of fire safety. 

Key words 

thermal explosive limits; dangerous substance; explosion chambre; flammable liquid 
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Předmluva 

 

Stanovení teplotních mezí výbušnosti je aktuálním tématem a to zejména z pohledu 

nepřetržitého vývoje technologií a s tím související potřebou využívání nových látek. 

Vyrobíme-li nebo použijeme novou kombinaci látek v technologii, je nutné vzít v úvahu 

také rizika, která z tohoto kroku mohu vyplývat. Měření a vyhodnocování technicko-

bezpečnostních parametrů, mezi které patří i koncentrační meze výbušnosti, jsou důležitou 

částí při vyhodnocování míry nebezpečí a stanovení s tím souvisejících bezpečnostních 

opatření. Problém se stanovením koncentračních mezí výbušnosti nastává ve chvíli, kdy se 

jedná o látky, které jsou neodpařitelné, popřípadě se jedná o vodné roztoky hořlavých 

látek. V těchto případech nelze koncentrační meze výbušnosti stanovit a je třeba přistoupit 

k jiné metodě, která dokáže míru hrozícího nebezpečí pojmenovat pomocí stejně vhodného 

technicko-bezpečnostního parametru.  

Z výše uvedených důvodů je proto cílem této předkládané disertační práce návrh metodiky 

pro stanovení teplotních mezí výbušnosti a také konstrukce zařízení pro ověření vhodnosti 

navrhované metodiky. 

V této souvislosti bych rád poděkoval doc. Ing. Jaroslavu Damcovi, CSc. za odborné 

vedení a cenné rady v průběhu přípravy a zpracování disertační práce. 

Děkuji panu Alexandru Mikóczymu za pomoc a odborné rady v průběhu přípravy a 

následné konstrukce zařízení výbuchové komory VK-20.  

Děkuji Ing. Aleši Bebčákovi za pomoc při ověřovacích zkouškách zkonstruovaného 

zařízení.  

Zkušební zařízení VK-20, pro ověření platnosti navrhované metodiky, bylo konstruováno 

částečně za finanční podpory v rámci projektu Interní grantové soutěže 

č. 040/2101/BI0407011 s názvem „Meze výbušnosti kapalin" V rámci tohoto projektu 

jsem byl jeho jediným řešitelem. 



 

 

7 

 

OBSAH 

Seznam ilustrací ................................................................................................................... 10 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 11 

Seznam použitých zkratek ................................................................................................... 12 

Termíny a definice ............................................................................................................... 13 

1. Úvod ............................................................................................................................. 18 

2. Cíl disertační práce ...................................................................................................... 20 

3. Teoretická část – Teorie výbuchu ................................................................................ 22 

3.1. Základní poznatky o výbuchu ............................................................................... 22 

3.1.1. Výbuchová křivka .......................................................................................... 22 

3.1.2. Výbuchové charakteristiky plynů a par hořlavých kapalin ........................... 24 

3.2. Vybrané fyzikálně – chemické vlastnosti ............................................................. 25 

3.2.1. Molekulová hmotnost .................................................................................... 26 

3.2.2. Hustota plynné fáze ....................................................................................... 26 

3.2.3. Hustota kapalné fáze ...................................................................................... 26 

3.2.4. Tlak nasycených par (tenze par) .................................................................... 26 

3.2.5. Teplota varu ................................................................................................... 26 

3.2.6. Rozpustnost ve vodě ...................................................................................... 27 

3.3. Vybrané technicko-bezpečnostní parametry ......................................................... 27 

3.3.1. Teplota vzplanutí ........................................................................................... 27 

3.3.2. Teplota hoření ................................................................................................ 28 

3.3.3. Teplota vznícení ............................................................................................. 28 

3.3.4. Minimální iniciační energie ........................................................................... 29 

3.3.5. Kritický (limitní) obsah kyslíku ..................................................................... 29 

3.3.6. Mezní experimentální bezpečná spára ........................................................... 30 

3.3.7. Minimální zápalný proud ............................................................................... 30 

3.4. Hořlavá kapalina a její hoření ............................................................................... 30 

3.4.1. Hořlavá kapalina ............................................................................................ 30 

3.4.2. Hoření kapalin ................................................................................................ 33 

3.5. Vypařování kapalin ............................................................................................... 34 

3.5.1. Molekulární difuze a difuzní koeficient ......................................................... 34 

3.5.2. Závislost tlaku nasycených par na teplotě ..................................................... 36 

3.5.3. Vypařování kapalin do nepohyblivého prostředí ........................................... 38 

3.5.4. Výpočet tlaků nasycených par a teplot varu kapalin ..................................... 41 

3.6. Meze výbušnosti.................................................................................................... 45 

3.6.1. Koncentrační meze výbušnosti ...................................................................... 45 

3.6.2. Teplotní meze výbušnosti .............................................................................. 46 

4. Rešerše metod stanovení teplotních mezí výbušnosti .................................................. 50 



 

 

8 

 

4.1. Stanovení teplotních mezí podle V. T. Monachova .............................................. 50 

4.2. Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle P. G. Děmidova .............................. 52 

4.3. Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle ASTM E681-04 .............................. 54 

4.4. Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle EN 1839 ......................................... 55 

5. Experimentální část disertační práce ........................................................................... 57 

5.1. Použité vědecké metody zkoumání ....................................................................... 57 

5.2. Metodika zkoušky stanovení teplotních mezí výbušnosti ..................................... 57 

5.2.1. Právní rámec .................................................................................................. 58 

5.2.2. Základní princip zkušební metodiky .............................................................. 58 

5.2.3. Zkušební (reakční) látka ................................................................................ 58 

5.2.4. Zkušební teplota ............................................................................................. 58 

5.2.5. Iniciační zdroj ................................................................................................ 59 

5.2.6. Technický popis zkušebního zařízení ............................................................ 59 

5.2.7. Postup a průběh vlastní zkoušky .................................................................... 59 

5.2.8. Vyhodnocení výsledků měření ...................................................................... 61 

5.2.9. Způsob zpracování naměřených charakteristik .............................................. 63 

5.2.10. Protokol o zkoušce ......................................................................................... 64 

5.2.11. Bezpečnost a rizika spojená s provedením zkoušek ...................................... 64 

5.3. Konstrukce zkušebního zařízení ........................................................................... 66 

5.3.1. Zkušební nádoba ............................................................................................ 68 

5.3.2. Iniciační zdroj ................................................................................................ 70 

5.3.3. Regulace teplot .............................................................................................. 72 

5.3.4. Ovládání míchadla a bezpečnostních prvků .................................................. 73 

5.3.5. Vyhodnocovací část ....................................................................................... 74 

5.3.6. Bezpečnostní prvky výbuchové komory ........................................................ 75 

5.4. Ověření platnosti metodiky ................................................................................... 77 

5.4.1. Další ověřující měření .................................................................................... 82 

6. Přínos disertační práce pro vědní obor ........................................................................ 93 

7. Přínos disertační práce pro praxi ................................................................................. 95 

8. Závěr ............................................................................................................................ 97 

9. Summary ...................................................................................................................... 98 

10. Soupis bibliografických citací ................................................................................... 100 

11. Seznam příloh ............................................................................................................ 102 

Příloha B - Technický nákres VK-20 ................................................................................ 103 

Příloha C - Výňatek z bezpečnostního listu - Technický líh ............................................. 104 

Příloha D -  Výsledky měření – Technický líh .................................................................. 105 

Příloha E - Výňatek z bezpečnostního listu – Lampový olej ............................................. 109 

Příloha F - Výsledky měření – Lampový olej .................................................................... 111 

Příloha G - Výsledky měření – Lampový olej ................................................................... 113 



 

 

9 

 

Příloha H - Výsledky měření – Lampový olej - UEP ........................................................ 116 

Příloha I - Výsledky měření – Motorová nafta - LEP ........................................................ 118 

Příloha J - Výsledky měření – Motorová nafta - UEP ....................................................... 120 

Příloha K - Bezpečnostní list – Motorová nafta ................................................................ 122 

Publikační činnost autora související s řešením disertační práce ...................................... 124 

 



 

 

10 

 

Seznam ilustrací  

Obr. 1 Výbuchová křivka  

Obr. 2 Výbuchové charakteristiky výbušné směsi metanu se vzduchem  

Obr. 3 Vytváření výbušných směsí v závislosti na čase a výšce nádrže  

Obr. 4 Závislost tenze nasycené páry na teplotě  

Obr. 5 Vztah mezi tlakem par,  tepl. a konc. mezemi výbušnosti  

Obr. 6 Vypařování do klidného prostředí  

Obr. 7 Grafické znázornění mezí výbušnosti  

Obr. 8 Vztah mezi konc. mezemi výbušnosti a teplotními body výbušnosti 

Obr. 9 Teplotní osa rozsahu výbušnosti a rozsahu nebezpečí  

Obr. 10 Přístroj TP VNIIPO  

Obr. 11 Přístroj TP pro stanovení teplotních mezí výbušnosti  

Obr. 12 Přístroj pro stanovení teplotních mezí výbušnosti dle ASTM E 681-04  

Obr. 13 Přístroj pro stanovení teplotních mezí výbušnosti dle EN 1839  

Obr. 14 Algoritmus pro stanovení LEP  

Obr. 15 Schéma výbuchové komory VK-20 

Obr. 16 Výbuchová komora VK-20 

Obr. 17 Uspořádání vnitřního prostoru výbuchové komory  

Obr. 18 Indukční vysokonapěťový zdroj – výrobce ID LAB Praha 

Obr. 19 Chemický iniciátor  

Obr. 20 Regulátory teplot jednotlivých spirál  

Obr. 21 Ovládání míchadla a bezpečnostních prvků  

Obr. 22 Přístroje GREISINGER GMH 3250  

Obr. 23 Pracovní stanice pro vyhodnocení naměřených dat  

Obr. 24 Bezpečnostní ochrana před účinky vysokého napětí  

Obr. 25 Umístění bezpečnostních prvků na VK-20  

Obr. 26 Průběh iniciace:  Stanovení LEP lampového při 106°C 

Obr. 27 Průběh iniciace:  Stanovení LEP motorové nafty při 97°C 

Obr. 28 Graf naměřených hodnot lihu  

Obr. 29 Průběh iniciace:  Stanovení UEL lihu při 170°C lihu  

Obr. 30 Inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje  

Obr. 31 Průběh iniciace: Lampový olej 95°C, 12% O2  

  

  



 

 

11 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Třídění hořlavých kapalin  

Tabulka č. 2 Teplotní třídy  

Tabulka č. 3 Možné výsledky série pokusů při dané teplotě a další postup stanovení LEP 

Tabulka č. 4 Možné výsledky série pokusů při dané teplotě a další postup stanovení UEP 

Tabulka č. 5 Koeficient ks  

Tabulka č. 6 Teplotní meze výbušnosti (LEP, UEP) spolu s nejistotou měření 

Tabulka č. 7 Tabulka naměřených hodnot pro líh  

Tabulka č. 8 Výsledné hodnoty technického lihu 

Tabulka č. 9 Srovnání naměřených hodnot technického lihu s bezpečnostním listem 

výrobce 

Tabulka č. 10 Stanovení dolní teplotní meze výbušnosti lampového oleje  

Tabulka č. 11 Stanovení horní teplotní meze výbušnosti lampového oleje  

Tabulka č. 12 Průměrné hodnoty inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje  

Tabulka č. 13 Shrnutí výsledků měření teplotních mezí výbušnosti s nejistotou měření  

Tabulka č. 14 Výsledky měření inertizace teplotních mezí výbušnosti s nejistotou měření   



 

 

12 

 

Seznam použitých zkratek 

 

LEL (lower explosion limit) Dolní koncentrační mez výbušnosti  

UEL (upper explosion limit) Horní koncentrační mez výbušnosti  

FP (flasf point) Bod vzplanutí (také „teplota vzplanuti“) 

LEP (lower explosion point) Dolní bod výbušnosti (také „dolní teplotní 

mez výbušnosti“) 

UEP (upper explosion point) Horní bod výbušnosti (také „horní teplotní 

mez výbušnosti“) 

LOC (limiting oxygen concentration) Limitní koncentrace kyslíku  

DTMV Dolní teplotní mez výbušnosti 

HTMV Horní teplotní mez výbušnosti 

MIE Minimální iniciační energie  

MESG (maximum experimental safe gap) Maximální experimentální 

bezpečnostní spára  

MZP Minimální zápalný proud 

IZS Integrovaný záchranný systém 

ASTM (American Society for Testing and Materials) Americká společnost 

pro testování a materiály – stejnou zkratkou se označují též normy 

vydané touto společností ve Spojených státech amerických 

CEN (the European Committee for Standardisation) Evropský výbor pro 

normalizaci 

  

  

  

  

  



 

 

13 

 

Termíny a definice 

dle [1], [6], [7], [9], [21] 

bezpečnostní zóna (safety zone) 

prostor, ve kterém se vyskytují nebezpečné účinky výbuchu (plamen, tlaková vlna, horké 

plyny 

body výbušnosti (explosion points) 

dolní a horní bod výbušnosti vymezují rozsah výbušnosti 

bod vzplanutí (flash point) 

minimální teplota, za stanovených podmínek zkoušky, při které kapalina vytvoří 

dostatečné množství plynů nebo par, že se po aplikaci iniciačního zdroje okamžitě vzplane 

deflagrace (deflagration) 

výbuch šířící se podzvukovou rychlostí 

detonace (detonation) 

výbuch šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou 

dolní bod výbušnosti (lower explosion point) 

teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna dolní 

mezi výbušnosti 

dolní mez výbušnosti (lower explosion limit)  

dolní mez rozsahu výbušnosti 

havárie zařízení (plant breakdown) 

takové porušení těsnosti a funkce zařízení, že zařízení musí být ihned odstaveno za 

případného použití ochranných a bezpečnostních opatření 

horní bod výbušnosti (upper explosion point) 
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teplota hořlavé kapaliny, při které je koncentrace nasycených par ve vzduchu rovna horní 

mezi výbušnosti 

horní mez výbušnosti (upper explosion limit) 

horní mez rozsahu výbušnosti 

hořlavá látka (combustible substance) 

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) 

inertizace (inerting) 

přidávání inertní látky tak, aby bylo zabráněno vzniku výbušných atmosfér 

kubická nádoba (cubic vessel) 

má poměr délky k průměru menší než 1 : 2 

kubický zákon (cubic law) 

popisuje závislost, kdy s rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání výbuchového 

tlaku 

maximální experimentální bezpečná spára (maximum experimental safe gap) 

maximální spára mezi dvěma částmi ve vnitřní komoře zkušebního zařízení, která, je-li 

plynná směs iniciována za stanovených podmínek, zamezí iniciaci vnější plynné směsi 

25 mm dlouhou spárou pro všechny koncentrace zkušebního plynu nebo páry ve vzduchu;  

MESG je vlastnost příslušné směsi plynu 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku dp/dtmax (maximum rate of explosion 

presure rise (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 
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maximální redukovaná rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt) red, max (maximum 

reduced rate of explosion presure rise (dp/dt) red, max) 

maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (při optimální koncentraci) v odlehčené 

nádobě, nebo v nádobě, ve které byl výbuch potlačen 

maximální redukovaný výbuchový tlak p red,max (maximum reduced explosion pressure 

pred,max) 

maximální výbuchový tlak (při optimální koncentraci) v odlehčené nádobě, nebo v nádobě, 

ve které byl výbuch potlačen 

maximální výbuchové parametry (maximum explosion parameters) 

maximální výbuchový tlak pmax, maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

(dp/dt)max a kubická konstanta KG resp. Kst jsou měřítkem energie resp. výkonu dané 

výbušné směsi 

maximální výbuchový tlak pmax (maximum explosion pressure pmax) 

maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za 

stanovených podmínek zkoušky (při optimální koncentraci směsi). 

mezní koncentrace kyslíku (limiting oxygen concentration) 

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

nemůže dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu 

meze výbušnosti (explosion limits) 

meze rozsahu výbušnosti 

minimální iniciační energie (minimum ignition energy) 

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

vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné atmosféry při stanovených zkušebních podmínkách 

minimální teplota vznícení výbušné atmosféry (minimum ignition temperatur of an 

explosive atmosphere) 
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teplota vznícení hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny nebo minimální teplota 

vznícení oblaku rozvířeného prachu, při stanovených zkušebních podmínkách 

nebezpečná výbušná atmosféra (hazardous explosive atmosphere) 

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

odolnost proti tlakovým rázům při výbuchu (explosion-pressure-shock resistant) 

vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, aby odolávaly očekávanému výbuchovému 

tlaku bez roztržení, ale dovolující trvalou deformaci 

odolnost proti výbuchu (explosion-resistant) 

vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, že jsou buď odolná proti výbuchovým 

tlakům, nebo proti výbuchovým rázům 

odolnost proti výbuchovým tlakům (explosion-pressure-resistant) 

vlastnost nádob a zařízení konstruovaných tak, aby odolávaly očekávanému výbuchovému 

tlaku bez trvalé deformace 

prostředí s nebezpečím výbuchu (potentially explosive atmosphere) 

atmosféra, která může být na základě místních a provozních podmínek výbušná. 

Rozlišujeme vnitřní a vnější prostředí strojů a zařízení 

redukovaný výbuchový tlak pred  (reduced explosion pressure pred) 

tlak vznikající při výbuchu výbušné atmosféry v nádobě chráněné buď odlehčením 

výbuchu, nebo potlačením výbuchu 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dt)výb (rate ofexplosion presure rise (dp/dt)ex) 

směrnice tečny v inflexním bodě výbuchové křivky (závislosti tlaku na čase při dané 

koncentraci v uzavřené nádobě) 

rozsah výbušnosti (explosion range) 

rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může nastat výbuch 
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teplota vznícení hořlavého plynu nebo hořlavé kapaliny tvzníc (ignition temperature of a 

combustible gas or of a combustible liquid) 

nejnižší teplota horké stěny, určená za stanovených zkušebních podmínek, při které dojde 

ke vznícení směsi plynu nebo páry se vzduchem 

výbuch (explosion) 

náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem 

obou těchto veličin současně 

výbuchové parametry (explosion parameters) 

ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými zkušebními postupy 

výbuchový tlak  pvýb (explosiv presure pex) 

tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry o dané koncentraci 

výbušná atmosféra (explosive atmosphere) 

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 

 

 

 

Poznámka: V současné praxi (i v současně platných normách) je obvyklé 

používání i jiných názvů. 
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1. Úvod 

V dnešní době, kdy jsou zaváděny nové technologie a staré technologie jsou 

modernizovány, dochází k náhradám stávajících látek látkami novými. Díky těmto 

změnám v technologických procesech se objevují i nová ohrožení spojená s používáním 

nových látek, nebo také užitím látek již známých novým způsobem. Tento problém se týká 

v neposlední řadě také kapalin, které lidé denně používají v průmyslu i v běžném životě.   

Jedním z možných ohrožení může být i výbuch, který je kvalifikován jako 

nežádoucí jev vyznačující se vzrůstem teploty a tlaku, při kterém dochází k poškození nebo 

zničení technologií či zařízení, což vede ke značným finančním ztrátám, v horších 

případech i ztrátám na lidských životech. Výbuch na bázi hoření je možný všude tam, kde 

se vyskytují hořlavé látky v dostatečném množství. Ať se jedná o výbuch deflagrační nebo 

detonační platí, že trvá pouze několik milisekund. Právě tento krátký časový interval 

působení zapříčiní to, že není reálný únik osob z ohrožených prostor, a proto je výbuch 

zpravidla doprovázen těžkými zraněními přítomného personálu, popřípadě ztrátami na 

lidských životech. 

Důležitými údaji pro posouzení nebezpečí a stanovení opatření k omezení ohrožení 

jsou například:  

• technicko-bezpečnostní parametry nebezpečných látek,  

• možné způsoby iniciace,  

• vlastnosti látek,  

• prostředí atd.  

 

Mezi důležité technicko-bezpečnostní parametry hořlavých kapalin patří i tzv. 

teplotní meze výbušnosti. Tyto meze jsou vhodné zejména pro hodnocení ohrožení 

výbuchu hořlavých kapalin v uzavřeném prostoru. Teplotní meze názorněji vyjadřují 

nebezpečí hořlavých kapalin v uzavřených technologických zařízeních, dávají lepší 

představu o možném ohrožení při náhodném zvýšení nebo snížení teploty. 
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V případě teplotních mezí výbušnosti jako technicko-bezpečnostního parametru je 

neméně důležitým přínosem pro praxi fakt, že ne všechny látky je možné ohodnotit pomocí 

koncentračních mezí výbušnosti. Existují případy, kdy není možné celou navážku 

hodnocené látky odpařit, v odpařovací nádobce zůstávají dehtovité nebo tuhé zbytky, které 

měření znehodnotí. Popřípadě se můžeme setkat s nutností ohodnotit ve vztahu 

k výbušnosti vodný roztok. V tomto případě nelze provést hodnocení pomocí 

koncentračních mezí výbušnosti, protože odpaření celé navážky vede k odpaření také vody 

obsažené v roztoku.  Tato vzniklá vodní pára v uzavřeném prostoru funguje jako inertní 

prostředek a není tedy možné koncentrační meze výbušnosti stanovit.  

Jak je z výše uvedeného patrné, je třeba společně s návrhem nových a modernizací 

stávajících technologií mít na paměti také hledisko bezpečnosti, a to zejména ochranu 

zdraví a lidského života. Proto je nutné také reagovat na tyto nové látky z pohledu jejich 

hodnocení. V případě nemožnosti stanovení koncentračních mezí výbušnosti u výše 

zmíněných případů, kdy kapalinu není možné odpařit, nebo se nejedná o čistou látku, ale 

vodný roztok je vhodnou náhradou koncentračních mezí výbušnosti jiný technicko-

bezpečnostní parametr a to teplotní meze výbušnosti. 
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2. Cíl disertační práce 

Jak již z názvu disertační práce vyplývá, je cílem práce navrhnout vhodnou 

metodiku stanovení teplotních mezí výbušnosti. Teplotní meze výbušnosti jsou 

názornějším vyjádřením ohrožení a to zejména v uzavřených technologiích, kde i mírný 

nárůst nebo pokles teploty může znamenat významnou odchylku od bezpečného 

provozního stavu a tedy potenciální ohrožení pro danou technologii, nebo v případě již 

vzniklé mimořádné události pro zasahující jednotky IZS.  

 

Dle mého názoru lze cíle disertační práce dosáhnout dvěma způsoby: 

1. Navrhnout vhodnou metodiku pouze na základě teoretických studií. Tato 

varianta dosažení cíle však nebude verifikována experimentálními měřeními, 

která by podpořily či vyvrátily její funkčnost. Je tedy nutné konstatovat, že 

takto vytvořená metodika bude mít pro vědní obor a praxi pouze minimální 

význam. 

2. Druhá varianta dosažení cíle disertační práce je nákladnější a pracnější, ale 

přinese ucelenější závěry, které budou mít vysokou přidanou hodnotu v podobě 

ověření navržené metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti na prototypu 

zařízení, které musí splňovat určitá technická kritéria, jako jsou např. kubický 

zákon, možnost iniciovat směs různými druhy iniciátorů, možnost měřit i při 

zvýšených teplotách atd. 

Pro dosažení cíle disertační práce jsem tedy zvolil druhou variantu a hlavní cíl, 

spočívající v návrhu metodiky jsem rozšířil o konstrukci vhodného zařízení, na kterém by 

se funkčnost navržené metodiky dala ověřit, případně vyvrátit. 

 

Pro splnění cíle disertační práce je potřebné zabývat se podrobněji tematickými 

okruhy, které povedou k získání potřebných vědomostí z níže uvedených oblastí:  

• Teorie vypařování kapalin a stanovení koncentračních mezí výbušnosti 
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• Metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti 

Na základě získaných poznatků a informací díky studiu výše zmíněných oblastí lze 

dále rozdělit práci na jednotlivé dílčí části: 

• Vytvoření metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti 

• Konstrukce přístroje pro stanovení teplotních mezí výbušnosti 

• Ověření funkčnosti metodiky – stanovení teplotních mezí výbušnosti 

vybrané kapaliny 

• Zhodnocení naměřených výsledků  
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3. Teoretická část – Teorie výbuchu 

V teoretické části jsou popsány základní známé informace o výbuchu, jeho 

formách, důležitých faktorech a veličinách, které ovlivňují samotný vznik anebo průběh 

výbuchu. 

3.1. Základní poznatky o výbuchu 

Výbuch je charakterizován jako velmi rychle probíhající chemická spalovací reakce 

plynů, par, mlh nebo prachů ve směsi s plynným oxidačním prostředkem, zpravidla se 

vzdušným kyslíkem. Výbuch je spojen se silným nárůstem tlaku a v mnoha případech 

působí ničivě v místě výbuchu a v nejbližším okolí. 

Aby mohlo dojít k výbuchu, musí být splněny určité podmínky. Musí být 

k dispozici prostor, ve kterém je v dostatečné koncentraci rozptýlená hořlavá látka ve 

směsi s oxidačním prostředkem za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. 

Hořlavou látkou rozumíme hořlavý plyn, páru nebo mlhu hořlavé kapaliny, rozvířený 

prach nebo kombinace těchto látek zvané hybridní směsi.[1] 

Dle [2] může mít samotný výbuch různý charakter – od pomalého průběhu několika 

metrů za sekundu až k vysokým rychlostem několika tisíc metrů za sekundu – detonaci. 

Rychlost rozpínání hmoty plynu závisí na rychlosti šíření plamene ve výbušné 

směsi. V důsledku rozpínání hmoty plynu stoupá rychle v prostoru tlak, čímž může dojít 

k silným destrukcím. 

3.1.1. Výbuchová křivka 

Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce hoření vyvíjí větší 

množství tepla, než které je odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví 

zvýšením tlaku. Časový průběh narůstání tlaku při výbuchu v závislosti na čase znázorňuje 

Obr. 1. 
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Obr. 1  Výbuchová křivka [1] 

Po iniciaci v bodě A uplyne doba tj, výb  než se projeví narůstání tlaku (tzv. doba 
indukční periody). Je to přípravná doba výbušné směsi k hoření.  

Od bodu B dochází k narůstání tlaku. V důsledku zvyšování teploty se reakční 
rychlost zvyšuje až do bodu C, kde je rychlost narůstání výbuchového tlaku nejvyšší. Doba 
od počátku iniciace a do stavu, kdy je rychlost narůstání výbuchového tlaku největší je 
dána hodnotou tr, výb. 

Od bodu C do bodu D se rychlost narůstání výbuchového tlaku zmenšuje 
v důsledku ubývání reakčních složek, až v bodě D je rychlost nulová. Čas, ve kterém je 
nulová rychlost narůstání výbuchového tlaku je dána hodnotou tmax. Od bodu D tlak klesá 
vlivem snižování teploty spalin a kondenzace par. 

Závislost tlaku na čase při výbuchu v uzavřeném objemu se nazývá výbuchová 
křivka.  

Za nejdůležitější body výbuchové křivky považujeme bod D a bod C: 

- bod D je bod maxima křivky; tlak v bodě D se nazývá výbuchový tlak a 
značí se pvýb, 

- bod C je inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku 
nejvyšší.  
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Velikost tohoto nárůstu výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny v inflexním 
bodě C (1): 

tg
p

t

dp

dt výbα = ≅
∆

∆
( )         (1) 

Výraz ( )
dp

dt výb  vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi 

o koncentraci cx v uzavřeném objemu. 

 

3.1.2. Výbuchové charakteristiky plynů a par hořlavých kapalin 

Tvar výbuchové křivky, a tím také hodnoty  pvýb a ( )
dp

dt výb  , se výrazně mění 

s koncentrací výbušné směsi, jak ukazuje Obr. 2. Nejvyšších hodnot výbuchového tlaku a 

rychlosti narůstání výbuchového tlaku je dosaženo při optimální koncentraci copt. Tyto 

hodnoty se nazývají maximální výbuchový tlak a maximální rychlost narůstání 

výbuchového tlaku a značí se pmax a max)(
dt

dp
. 

Optimální koncentrace je u plynů a par o málo vyšší než stechiometrická, 

u prachů je vyjádřena vztahem (2):  

stechopt cažc ⋅= )32(         (2) 

Se zvyšováním nebo snižováním koncentrace od copt se výbuchový tlak i rychlost 

narůstání výbuchového tlaku snižují až k mezím výbušnosti. Dolní a horní meze 

výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není možné samostatné šíření 

výbuchu ve směsi.  

Dolní koncentrační mez výbušnosti (dále jen „LEL“) představuje nedostatek 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Proto LEL nezávisí na poměru kyslíku a 

dusíku ve směsi. Při hoření směsi nezáleží na tom, zda byl přebytečný kyslík nahrazen 

dusíkem, protože kyslík i dusík mají stejné hodnoty měrné tepelné kapacity cp. 
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Pozn.: Hodnota 10 J je standartní iniciační energie pro plyny a páry hořlavých kapalin  

Obr. 2  Výbuchové charakteristiky výbušné směsi metanu se vzduchem [1] 

 

Naopak horní koncentrační mez výbušnosti UEL (dále jen „UEL“) představuje 
nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. Proto UEL silně závisí na podílu kyslíku ve 
vzduchu. 

 

3.2. Vybrané fyzikálně – chemické vlastnosti 

Chceme-li úspěšně předcházet požárům a výbuchům látek v průmyslových 

výrobách, tzn. odpovídajícím způsobem identifikovat nebezpečí a vyhodnotit riziko 

musíme v první řadě znát fyzikálně – chemické vlastnosti látek. Tyto vlastnosti mají 

charakter konstant definující danou látku. 
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3.2.1. Molekulová hmotnost  

Je to hmotnost molekuly a je dána součtem všech atomových hmotností prvků 

obsažených v molekule. Je první informací, pomocí níž můžeme posuzovat chování látky 

v případě nedostatku dalších specifických informací. Je mírou měrné hmotnosti plynné 

fáze, která je důležitá z hlediska chování par v prostoru – jsou-li lehčí či těžší než vzduch - 

a mírou difúze par. Látky s vyšší molekulovou hmotností mají zpravidla nižší difúzní 

koeficient a hůře difundují a tím se i v plynném prostředí hůře „nařeďují“, což je z hlediska 

tvorby výbušných směsí velmi důležité. [6] 

3.2.2. Hustota plynné fáze  

Dle [6] se hustota plynné fáze často uvádí jako poměrové číslo. Udává hustota páry 

nebo plynu, vztažena k hustotě vzduchu za stejného stavu (hustota vzduchu je rovna 1). 

Látky s hodnotou menší než 1 mají snahu stoupat, látky s hodnotou větší než 1 se drží při 

zemi resp. ve spodních částech uzavřeného prostoru. V souvislosti s výraznou závislostí 

hustoty na teplotě je nutno upozornit na to, že plyny lehčí než vzduch se při ochlazení, 

např. vlivem expanze v tlakových zařízeních, budou po určitou dobu chovat jako těžké 

plyny. 

3.2.3. Hustota kapalné fáze 

Tato hodnota má význam pro posouzení chování látky při represivním zásahu 

hasičů. Látky s hustotou menší než 1 kg.m-3 mají snahu plavat na vodě. Pokud jsou to 

navíc kapaliny ve vodě rozpustné, vyvstává řada dalších problémů při jejich hašení. 

3.2.4. Tlak nasycených par (tenze par) 

Tlak nasycených par je maximální množství par kapaliny vyjádřené parciálním 

tlakem příslušné látky v daném systému, který se může nad povrchem látky při daných 

podmínkách vytvořit. 

3.2.5. Teplota varu  

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

(maximálního parciálního tlaku), který je roven tlaku okolního prostředí. Na základě 

závislosti teploty varu na okolním tlaku je nutné, aby při teplotě varu byl uveden i údaj 

tlaku. Běžné údaje se obyčejně vztahují na atmosférický tlak cca 100 kPa . Snižováním 
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tlaku se teplota varu snižuje. Obecně platí, že čím má hořlavá kapalina nižší teplotu varu, 

tím je tvorba výbušné směsi pravděpodobnější. U směsí látek nelze hovořit o teplotě varu, 

ale o tzv. destilačním rozmezí. Směsi nebo roztoky mnohých látek dosahují teploty varu a 

destilují v určitém pásmu teplot, které nazýváme destilační rozmezí. Teplota varu nebo 

destilační rozmezí hořlavé látky je první informací o vytvoření hořlavé nebo výbušné 

směsi. [6] 

3.2.6. Rozpustnost ve vodě 

Každá látka je ve vodě částečně rozpustná. Hořlavá kapalina, s vodou dokonale 

mísitelná, vytváří nad roztokem nižší koncentraci hořlavé složky jako čistá kapalina při 

stejné teplotě, nedokonale mísitelná, např. ve formě emulse vytváří stejnou koncentraci 

jako čistá látka. 

 

3.3. Vybrané technicko-bezpečnostní parametry 

3.3.1. Teplota vzplanutí 

Na základě [4] je teplota vzplanutí hořlavé kapaliny nejnižší teplota, při které se za 

přesně definovaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou takové množství par, že 

jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne. Teplota vzplanutí se 

vyjadřuje ve stupních Celsia a vztahuje se na tlak 101 325 Pa. 

 Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti 

podle ČSN 65 0201, jak je uvedeno v Tabulce č. 1. 

 
Tabulka č. 1 Třídění hořlavých kapalin dle [5] 

 
Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [ 0C] 

I do 21 

II nad 21 do 55 

III nad 55 do 100 

IV nad 100 

 

Zvyšováním relativní molekulové hmotnosti homologů se zvyšuje jejich bod varu a 

měrná hmotnost, snižuje se tenze par nad kapalinou a roste teplota vzplanutí. 
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Stanovení teploty vzplanutí se provádí podle druhu kapaliny buď v uzavřeném, dle 

ČSN 65 6065, ČSN 65 6064, ČSN 65 6244, nebo otevřeném kelímku, dle ČSN 65 6212.  

Stanovení v otevřeném kelímku je určeno pro oleje a hořlavé kapaliny s teplotou 

vzplanutí vyšší než 80 0C. Hodnoty teploty vzplanutí získané v otevřeném kelímku jsou 

vyšší než v uzavřeném kelímku, tento rozdíl může být až 20 0C.  Množství par, které se 

vytvoří při stanovení teploty vzplanutí, představuje přibližně hodnotu dolní koncentrační 

meze výbušnosti. Protože stanovení neprobíhá přesně při rovnovážnému stavu kapalina -

 pára, jsou experimentální hodnoty teploty vzplanutí o něco vyšší než teplota, při které se 

podle křivky tlaku par vytvoří množství par odpovídající dolní mezi výbušnosti. 

3.3.2. Teplota hoření 

Dle [6, 13] je to nejnižší teplota, při které kapalina zahřívaná v předepsaném 

přístroji za definovaných podmínek vyvine tolik par, že jejich směs se vzduchem po 

přiblížení iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund. Teplota 

hoření se vyjadřuje ve stupních Celsia a vztahuje se na tlak 101 325 Pa. Stanovení teploty 

hoření je důležité pro charakterizování hořlavé kapaliny ve smyslu normy ČSN 65 020. 

Čím je nižší teplota vzplanutí, tím je rozdíl mezi hodnotou teploty vzplanutí a teploty 

hoření menší. Obecně platí, že u látek s teplotou vzplanutí pod 0 0C činí rozdíl mezi 

teplotou vzplanutí a hoření pouze 1 0C. U hořlavých kapalin, jejichž hodnota vzplanutí má 

hodnotu větší než 100 0C, rozdíl mezi teplotou vzplanutí a hoření je nejméně 30 0C. 

3.3.3. Teplota vznícení 

 Podle [6] je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par 

anebo plynů se vzduchem vznítí na předepsaném zkušebním zařízení a za předepsaných 

zkušebních podmínek. Podle teploty vznícení zařazujeme hořlavé kapaliny a plyny do tzv. 

teplotních tříd. Rozeznáváme 6 teplotních tříd, které uvádí Tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2  Teplotní třídy dle [6] 

 

Teplotní třída Teplota vznícení [ 0C] 
Příklad zatřídění 

Hořlavina Teplota vznícení [0C] 

T1 nad 450 Aceton 535 

T2 nad 300 do 450 butanol 408 

T3 nad 200 do 300 n-heptan 215 

T4 nad 135 do 200 acetaldehyd 140 

T5 nad 100 do 135 sirouhlík 102 

T6 nad 85 do 100 ethylnitrit 90 

 

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

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

například horké povrchy technologických zařízení. Teplota vznícení se může vlivem 

různých materiálů ve srovnání s laboratorními podmínkami zkoušky značně lišit.  

Dle [7] se teplota vznícení se zvyšováním molekulové hmotnosti v homologických 

řadách látek snižuje k určité základní hodnotě. Z toho vyplývá, že pokud známe hodnotu 

teploty vznícení jedné až dvou látek v homologické řadě, můžeme přibližně odhadnout 

hodnotu teploty vznícení posuzované látky.  

3.3.4. Minimální iniciační energie  

Podle [4] je nejnižší energie kapacitní jiskry, která je schopna zapálit nejsnadněji 

iniciovatelnou (stechiometrickou) směs hořlavého plynu nebo páry ve směsi s oxidačním 

prostředkem. Hodnota MIE je rovněž podkladem pro zatřídění látky do třídy jiskrové 

citlivosti. Některé látky mají hodnoty MIE uvedeny v ČSN 33 2030 „Elektrostatika - 

Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny“. 

3.3.5. Kritický (limitní) obsah kyslíku 

Dle [6] je to takové množství kyslíku ve směsi hořlavina – kyslík – inert, při kterém 

dochází ještě k hoření. Kritický obsah kyslíku je závislý na teplotě, druhu inertu a částečně 

i na tlaku. U většiny organických látek má kritický obsah kyslíku hodnotu rovnu 10% obj.  
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3.3.6. Mezní experimentální bezpečná spára  

Dle [4] to je vzdálenost mezi dvěma plochami, vymezenými mezikružím o šířce 

25 mm, vytvářející spáru, přes kterou se na předepsaném zkušebním zařízení a 

předepsaným způsobem nepřenese výbuch studovaného plynu nebo páry o optimální 

koncentraci. MESG se zabývá norma ČSN 33 0371 „Nevýbušná elektrická zařízení. 

Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek“, kde je popsána metodika zkoušky. 

Výsledky zkoušky se používají ke stanovení skupiny výbušnosti pro posouzení krytí 

elektrických zařízení určených do prostoru s nebezpečím výbuchu. 

3.3.7. Minimální zápalný proud  

Z [7] plyne, že je to nejnižší hodnota elektrického proudu, který je schopen při 

přeskoku induktivní jiskry iniciovat zkoumanou směs v předepsaném zkušebním zařízení. 

Hodnoty MZP se pohybují v rozmezí od 20 do 150 mA. V praxi se používá ve formě 

bezrozměrového poměru MZPlátky / MZPmetanu  jako další kritérium pro určení skupiny 

výbušnosti dle ČSN 33 0371. 

Další hodně důležité technicko-bezpečnostní parametry byly popsány výše v 

kapitole 3.1. Jedná se o výbuchové charakteristiky, které představují hodnoty 

maximálního výbuchového tlaku a maximální nárůst výbuchového tlaku (brizance směsi).  

 

3.4. Hořlavá kapalina a její hoření 

3.4.1. Hořlavá kapalina  

Za hořlavou kapalinu se dle [9] považuje kapalina, suspenze nebo emulze, splňující 

při atmosférickém tlaku 101 kPa současně tyto podmínky: 

• není při teplotě 35 °C tuhá ani pastovitá, 

• má při teplotě 50 °C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa, 

• má teplotu vzplanutí nejvýše 250 °C 

• lze u ní stanovit teplotu hoření 
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Je třeba upozornit, že i kapalné látky, které nepatří mezi hořlavé kapaliny ve smyslu 

zmíněných podmínek, se mohou za určitých podmínek chovat jako hořlavé kapaliny a 

vytvářet i nebezpečí výbuchu.  

Existují případy látek, které nesplňují podmínku uvedenou v první odrážce a při 

teplotě 35 °C jsou tuhé nebo pastovité. Právě pro tyto případy, kdy není možné celou 

navážku hodnocené látky odpařit, nebo v odpařovací nádobce zůstávají dehtovité či tuhé 

zbytky, které nedovolují naměřit koncentrační meze výbušnosti je vhodné použít níže 

nastíněnou metodiku stanovení teplotních mezí výbušnosti.  

Vytváření nebezpečné koncentrace u hořlavých kapalin hrozí, jestliže platí (3): 

 

UELkcLELk bskutb ⋅<<⋅ 21       (3) 

kde: 

 kb1, kb2…….…bezpečnostní koeficienty ( - ) 

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

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

 

Bezpečnostní koeficienty kb1, kb2 slouží k rozšíření rozsahu výbušnosti, který je dán 

hodnotami LEL a UEL, na rozsah nebezpečí. Z literatury [1] je zřejmé, že se tyto 

bezpečnostní koeficienty obvykle uvažují: 

kb1 = 0,5, 

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

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

V uzavřeném zařízení nebo nádrži se skutečná koncentrace par hořlavé kapaliny 

rovná koncentraci nasycených par (4): 
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sskut cc =           (4) 

kde: 

 cs……koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny v obj. %, 

Koncentrace nasycených par se vypočítá (5): 

100)( ⋅=
prac

s
s p

p
c          (5) 

kde: 

 ps……tlak nasycených par kapaliny při dané teplotě v Pa, 

 pprac…pracovní tlak v Pa. 

 

Objemovou koncentraci par cv je možno přepočítat na hmotnostní koncentraci cm [g.m-3] 

dle rovnice (6).  

( )
( )t

m V

cM
c

⋅

⋅
=

100          (6) 

kde: 

  M…..molární hmotnost v kg.kmol-1, 

  Vt…..molární objem při teplotě tprac v m3.kmol-1. 

 

Molární objem Vt při teplotě tprac se vypočítá dle vztahu: 

 

prac

prac
t p

p

T

T
VV 0

0
0 ⋅⋅=         (7) 

kde: 

  V0 = 22,4135 m3.kmol-1 (při T0 a p0), 
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  p0 = 1,01325.105 Pa, 

  Tprac = tprac + 273,15 K, 

  T0 = 273,15 K, 

  Tprac….pracovní teplota v °C, 

  Pprac….pracovní tlak v Pa. 

V uzavřeném prostoru se pro hodnocení nebezpečí výbuchu par hořlavých kapalin 

používá teplotních mezí výbušnosti. 

3.4.2. Hoření kapalin 

Hoření kapalin (dle [10]) začíná vznícením par s oxidovadlem. Odtud se hoření šíří 

po povrchu. Hoření kapalin s volným povrchem je difúzní v homogenní oblasti. Vzniká 

plamen. Teplo z pásma hoření přestupuje sáláním do kapaliny. Teplo přijaté kapalinou se 

spotřebuje na vypařování, zahřívání a odvod do okolí, viz vztah (8). 

01 QQQQ v ++=
         (8) 

Q………….teplo přijaté kapalinou v J 

QV………...teplo spotřebované na vypařování v J 

Q1…………teplo spotřebované na zahřívání v J 

Q0…………teplo spotřebované na odvod do okolí v J 

 

 Teplo odevzdané z pásma hoření kapalině vede k jejímu ohřevu. Ohřev kapaliny 

závisí na velikosti nádrže a stěnách. Podmínky přestupu tepla a fyzikálně – chemické 

vlastnosti kapalin vedou k různé rychlosti hoření. Tato není stálá, závisí na počáteční 

teplotě, průměru nádrže, výšce hladiny, proudění. Vyšší počáteční teplota a rychlost 

proudění (větru) vedou ke zvýšení rychlosti hoření. Obsah vody při hoření může vést ke 

vzkypění a vystřikování s náhlým přechodem vody ve vodní páru.  
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3.5. Vypařování kapalin 

 Typickou vlastností kapalin [11, 13] je jejich vypařování. Při každé teplotě přechází 

určitá část molekul vlivem tepelné energie do plynného skupenství. Tato tendence záleží 

na povaze kapaliny. Ether, u něhož jsou přitažlivé síly mezi molekulami poměrně malé, se 

vypařuje daleko snáze než voda a ta opět snáze než rtuť. Děje-li se vypařování 

v uzavřeném prostoru, který je jen z části vyplněn kapalinou, ustaví se při každé teplotě 

mezi kapalinou a její párou rovnováha, při které přísluší páře určitý tlak nazývaný tenze 

nebo tlak nasycené páry. Ustavení rovnovážného stavu lze kinematicky popsat. Molekuly 

kapaliny jsou stejně jako molekuly plynu v ustavičném pohybu. Pohyby molekul 

v kapalině jsou vlivem přitažlivých sil značně omezené. Tyto síly brání přechodu molekul 

z kapalného skupenství na plynné, z tohoto důvodu přechází do plynné fáze jen malá část 

molekul, jejichž pohybu směrem k povrchu přísluší přiměřeně zvýšený obsah kinetické 

energie nad její střední hodnotu. Molekuly páry, které narážejí na povrch kapaliny, se však 

opět v tomto povrchu zachycují. Počet nárazů na povrch je úměrný počtu molekul 

v objemové jednotce páry a proto také tlaku páry. Rovnováhy je dosaženo, když se počet 

molekul, jež se vypaří za jednotku času, je roven právě počtu molekul, které se 

zkondenzují. Rovnovážný tlak kapaliny při dané teplotě tedy závisí na počtu molekul, jež 

projdou za jednotku času plošnou jednotkou kapalinového povrchu do plynného 

skupenství. Tento počet pak záleží na tom, jak pevně jsou k sobě poutány molekuly 

kapaliny. 

Rychlost vypařování kapalin a průnik par do okolního plynného prostředí má 

význam pro posouzení rizika výbušnosti, zejména obsahuje-li okolí oxidační prostředek. 

3.5.1. Molekulární difuze a difuzní koeficient 

Molekulární difúze je charakterizována pohybem jednotlivých částic. Jedná se o 

pomalý děj, při kterém nedochází k šíření par kapaliny na větší vzdálenosti, a proto hrozí 

nahromadění par v místě jejich vzniku a vytváření místních výbušných koncentrací. 

Molekulární difúzi popisuje I. Fickův zákon [2]. Je-li při stálé teplotě a tlaku mezi dvěma 

místy, která jsou vzdálena o dx koncentrační rozdíl dc, pak je soustava v nerovnovážném 

stavu. Pro počet molů dn, difundující v časovém intervalu dττττ kolmo na plochu S ve směru 

osy x lze odvodit vztah (9): 
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dx

dc
SD

d

dn
⋅⋅−=

τ
         (9) 

kde:  

D……… difúzní koeficient ( - ), 

 
dx

dc
 …… koncentrační gradient ( - ).  

 

Difúzní koeficient D je látková konstanta závislá na teplotě a tlaku, která slouží ke 

kvantitativní charakteristice difúze a udává množství látky, které difunduje jednotkovým 

průřezem za jednotku času. Udává se v [m2.s-1]. Pro závislost koeficientu difúze na teplotě 

se často užívá vztah (10) [14]: 

 

)exp(0 RT

E
DD D−=          (10) 

kde:  

D0……frekvenční faktor ( - ),  

 ED ……aktivační energie difúze ( - ). 

 

Pokusně se určují difúzní koeficienty na základě měření a vyhodnocení Fickových 

rovnic. Je vždy nutné uvádět rozsah soustavy a teplotní interval, ve kterém měřené hodnoty 

platí. Aktivační energie difúze se určuje také experimentálně. Hodnoty difúzního 

koeficientu, podle něhož lze odhadnout míru šíření par v uzavřených prostorách, jsou 

nepřímo úměrné molekulové hmotnosti látky. Těchto poznatků můžeme v praxi využít 

k určení koncentračního pásma par hořlavých látek v nádrži v závislosti na čase a za 

předpokladu, že se jedná o klidnou atmosféru bez proudění.  

Jako příklad je uveden Obr. 3 - vytváření výbušných směsí v nádrži s benzenem. 
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Obr. 3  Vytváření výbušných směsí v závislosti na čase a výšce nádrže dle [4] 

 
kde: 

 LEL - dolní mez výbušnosti, 

 UEL - horní mez výbušnosti. 

 

3.5.2. Závislost tlaku nasycených par na teplotě 

Údaje o tlaku nasycených par (také „tenze nasycených par“ definice viz. kapitola 

3.2.4) pro některé kapaliny a pro různé teploty můžeme najít ve fyzikálně chemických 

tabulkách. Z tlaku nasycených par lze pro dané podmínky, teplotu a tlak vypočítat 

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

Z Clausius – Clapeyronovy rovnice  (11) lze odlogaritmováním získat závislost 

tenze nasycené páry na teplotě, která má exponenciální charakter: 
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⋅

∆
−⋅=

TR

H
Ap vexp         (11) 

( )CA exp=           (12) 

 

Veličina C je konstanta pro dané ∆Hv , T, p.  

 

Obdobou této rovnice je rovnice Antoinova (13), ta vystihuje závislost tlaku na 

teplotě od trojného bodu až po bod varu. 

tC

B
Ap

+
−=log          (13) 

kde: A,B,C …empirické konstanty, 

 t ……….teplota ve 0C. 

 

Pro danou teplotu pak lze získat odpovídající tenzi nasycených par. Obr. 4 

znázorňuje tenze nasycené páry pro dvě různé kapaliny. 

 

 
Obr. 4  Závislost tenze nasycené páry na teplotě dle [2] 
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Průsečíky křivek tenze nasycené páry s rovnoběžkou s teplotní osou pro vnější tlak 

p udávají teploty varu T1 a T2 pro určitý tlak p. Zvýšením tlaku na p1 se obě teploty zvýší. 

Snížením tlaku na p2 se obě teploty sníží. Jak je vidět z obrázku, kapalina 1 má nižší 

teplotu varu oproti kapalině 2 a tudíž se vypařuje snadněji. Podle předchozích rovnic 

vypařování souvisí s výparným teplem.  

V praxi to znamená, že kapalina s nižším výparným teplem se snadněji vypaří (při 

nižší teplotě či tlaku). Závislost tlaku nasycených par na teplotě se zaznamenáním hranic 

výbušnosti popisuje Obr. 5.   

 

 
Obr. 5  Vztah mezi tlakem par,  tepl. a konc. mezemi výbušnosti dle [10] 

 

kde:  

DTMV … dolní teplotní mez výbušnosti (značeno také „LEP“), 

  HTMV … horní teplotní mez výbušnosti (značeno také „UEP“). 

Pozn. autora:  V některých literaturách je DTMV (LEP) mylně zaměňována za teplotu vzplanutí. Tyto 
hodnoty jsou podobné, ale každá je stanovena pomocí jiné metody, a proto nelze tyto 
hodnoty zaměňovat. 

 

3.5.3. Vypařování kapalin do nepohyblivého prostředí 

Při vypařování hořlavé kapaliny do nepohyblivého prostředí se jedná o molekulární 

difúzi. Je to poměrně pomalý děj, který neumožňuje šíření par kapaliny na větší 
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vzdálenosti a naopak umožňuje nahromadění par v místě jejich vzniku a tím vytváření 

místních výbušných koncentrací. V tomto případě je důležitý způsob rozdělení koncentrace 

par nad hladinou hořlavé kapaliny v závislosti na teplotě a na době vypařování, možné 

rozměry zóny s nebezpečnou koncentrací a množství vypařené kapaliny. 

y

( )x = ∫ τ

xNEB dy

KAPALINA

c=a.y
n
+b

 
Obr. 6  Vypařování do klidného prostředí [13] 

 

Na Obr. 6 je znázorněna změna koncentrace par nad hladinou hořlavé kapaliny. 

Počátek souřadného systému x-y je umístěn ve vzdálenosti x od hladiny hořlavé kapaliny, 

přičemž platí, že ve vzdálenosti x je koncentrace par hořlavé kapaliny rovna nule. Na osu x 

jsou vyneseny koncentrace par hořlavé kapaliny. Na osu y jsou vynášeny vzdálenosti od 

počátku souřadného systému. Hladina kapaliny je ve vzdálenosti x = y.  

Změnu koncentrace nad hladinou je možno popsat závislostí (14): 

 

byac n +⋅=          (14) 

kde:  

 c……koncentrace par v uvažovaném bodě 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 y = 0  je  c = co = 0, tedy b = 0 

při  y = x  je  c = cS, tedy cS = a.xn, neboli  
a

c

x
S

n
=

. 

Dosazením do výrazu pro koncentraci par nad hladinou dostaneme následující 
rovnici (15): 

 

c
c

x
y c

y

x
S

n

n
S

n= =. .( )         (15) 

 

Výška nulové koncentrace par nad hladinou hořlavé kapaliny se mění v závislosti 

na teplotě a na době vypařování. 

Nebezpečnou výšku nad hladinou hořlavé kapaliny xNEB, kde je koncentrace vyšší 

než (0,5.LEL), stanoví vztah (16): 

 

x x y
D

c

c

cNEB
S

MIN

S

= − =
−

−










12

1
1

0 5. . , .τ
     (16) 

 

Vypařené množství pak stanoví vztah (17): 

 

)1.(3

.
....2

1

..12
..

3 S
S

S

S
VYP c

D
Sc

c

D
S

c
m

−
=

−
=

τ
ρ

τ
ρ     (17) 

 

kde:  

D……difúzní koeficient par kapaliny ve vzduchu s opravou 

na teplotu v m2.h-1, 

 ρ……měrná hmotnost par kapaliny v kg.m-3, 

 S……výparná plocha v m2, 
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τ……doba vypařování kapaliny v hod, 

cS……koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny při dané teplotě 

kapaliny v obj. %. 

 

V literaturách [1], [29] je uváděn níže uvedený empirický vztah pro výpočet 

intenzity vypařování do nepohyblivého prostředí (18): 

 

I S
D

N S t
S

=
−

1155
1

, . . . .
( ).

ϕ ρ
ϕ τ

      (18) 

kde: 

 IN……intenzita vypařování v kg.s-1, 

 ϕS……objemové množství nasycených par při teplotě odpařování  

   (bezrozměrné číslo), 

 ρt ……hustota par při teplotě odpařování v kg.m-3, 

 S……výparná plocha v m2, 

D……difúzní koeficient s opravou na teplotu směsi par se vzduchem  

v m2.s-1, 

 τ……doba vypařování v s. 

 

3.5.4. Výpočet tlaků nasycených par a teplot varu kapalin 

Závislost tenze par na teplotě [11] má u všech kapalin podobný průběh. Menší tenzi 

mají kapaliny při bodu tuhnutí. Od tohoto bodu tenze exponenciálně roste s teplotou až do 

kritického bodu, v němž nabývá maximálních hodnot. Odtud vyplývá empirická rovnice 

křivky tenze par, tato rovnice se nazývá Augustova (19) a má své termodynamické i 

kinetické odvození. 
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Augustova rovnice [12]: 

B
T

A
p +








−=log         (19) 

kde: 

T………teplota v K 

A, B…...konstanty pro danou kapalinu 

p………relativní tlak v Pa 

 

Antoniova rovnice [12]:  

Tato rovnice se nazývá Antoniova (20) a vystihuje závislost tlaku na teplotě od 

trojného bodu až po teplotu varu. 










+
−=

tC

B
Aplog         (20) 

kde: 

A, B, C….empirické konstanty 

t………….teplota v °C 

p…………relativní tlak v Pa 

 

Clapeyronova-Clausiova rovnice [12]: 

předpoklady:  - ideální chování plynné fáze (21)  

TRvp g ⋅=⋅          (21) 
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  - objem kapalné fáze zanedbatelný vztah (22) 

gg vvvv ≈−=∆ 1         (22) 

 - nízké tlaky rov. (23) 

( )
( )

( ) ( )22

ln

TR

h

dT

pd

TR

h

dT

p

dp

vT

h

dT

dp

p

TR
v

⋅

∆
=⇒

⋅

∆
=










⇒

∆⋅

∆
=⇒

⋅
=∆

     (23) 

 

Dle [12] lze fyzikální děj vypařování jednosložkových kapalin napsat ve tvaru 

chemické rovnice:    

( ) ( )gAlA ⇔  

 Výparné teplo kapalin [11] souvisí s teplotní změnou tlaku nasycené páry dp/dT. 

Tuto souvislost zjistil a objasnil E. Clapeyron. Na základě rovnosti chemického potenciálu 

složky v obou fázích lze odvodit závislost tlaku koexistujících fází na teplotě (24): 

 

( )vT

h

dT

dp

∆⋅

∆
=          (24) 

kde: 

∆ h……. skupenské teplo fázové přeměny 

  ∆ v……. změna molárního objemu fázové přeměny 

   T……… teplota fázové přeměny 
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Termodynamický výklad E. Clapeyrona doplnil R. Clausius. Příslušný obecný 

vztah lze psát ve tvaru (25):  

 

( )[ ]lg

výp

vvT

h

dT

dp

−⋅

∆
=          (25) 

kde: 

hvýp……výparné teplo v cal.g-1 nebo kJ.g-1 

P………..relativní tlak v Pa 

T………..teplota v K 

 

Tento tvar rovnice je nazýván Clapeyronova-Clausiova rovnice. Indexy g a l značí 

páru a kapalinu. Objem kapaliny bývá proti objemu páry zpravidla zanedbatelný, pokud je 

teplota dostatečně vzdálená od kritické. Dosadíme-li za molární objem páry do rovnice 

z ideální stavové rovnice 
p

TR
vg

⋅
= , dostaneme Clapeyron-Clausiovu rovnici (26) ve 

tvaru: 










⋅

∆
⋅=

2TR

h
p

dT

dp výp
         (26) 

 

 Relativní tlak p tedy představuje rovnovážnou konstantu vypařování. Odpovídá 

tenzi nasycených par kapaliny při dané teplotě. 

 Clapeyron-Clausiusovu rovnici lze použít k výpočtu závislosti tenze nasycené páry 

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

tlaku nebo srovnání tenzí nasycených par při konstantní teplotě poskytuje informace o 

tendenci kapalin k vypařování. 
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3.6. Meze výbušnosti 

3.6.1. Koncentrační meze výbušnosti 

Meze výbušnosti ohraničují výbušnou oblast, ve které dochází po iniciaci k hoření 

nebo k výbuchu. Koncentrační hranice jsou znázorněny na Obr. 7. 

 

Dolní koncentrační mez výbušnosti (LEL) – je nejnižší koncentrace hořlaviny, 

která umožňuje ve směsi s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem šířit 

plamen za určité iniciační energie. 

 

Horní koncentrační mez výbušnosti (UEL) – je nejvyšší koncentrace hořlaviny ve 

směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná.  

 

Jelikož v různých literaturách jsou uváděny různé hodnoty koncentračních mezí 

výbušnosti, je v zájmu zajištění bezpečnosti, vždy používat nejnižší hodnoty. V lepším 

případě je ovšem experimentální stanovení koncentračních mezí nejlepší, protože jejich 

hodnoty jsou závislé na mnoha faktorech, mimo jiné i na způsobu stanovení. Dolní mez 

výbušnosti je přesněji stanovitelná, poněvadž je méně závislá na fyzikálních a jiných 

podmínkách (teplota, tlak, způsob iniciace). Zvýšením teploty i tlaku se výbušná oblast 

rozšiřuje tzn. dolní mez klesá, horní mez naopak stoupá. Už z této závislosti můžeme 

odvodit, že koncentrační meze výbušnosti jsou závislé na teplotě i tlaku. Údaje LEL pro 

normální tlak lze používat i pro zvýšené tlaky, to platí i pro údaje LEL stanovené při 

normální teplotě, lze je aplikovat i pro vyšší teploty. Toto nelze použít pro UEL, neboť je 

na teplotě a tlaku velmi závislá. Hoření při dolní mezi výbušnosti probíhá za přítomnosti 

přebytku kyslíku, kdežto při horní mezi je hoření i výbuch doprovázen značným vývinem 

sazí – probíhají za nedostatku kyslíku. 
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Obr. 7  Grafické znázornění mezí výbušnosti 

 

3.6.2. Teplotní meze výbušnosti 

Jak již bylo řečeno, kapalina může vzplanout jen za podmínek, že v hořlavém 

souboru je zastoupena v určitém koncentračním rozmezí a iniciační zdroj má dostatečnou 

energii. Je známo, že množství par nad hladinou kapaliny závisí především na teplotě. 

Proto se zavedl pojem teplotní meze výbušnosti (přesněji teplotní body výbušnosti).  

U hořlavých kapalin vzniká vlivem povrchové teploty přímá souvislost mezi 

parciálním tlakem a koncentrací směsi. Koncentrace směsi, resp. parciální tlak, jsou 

zobrazeny jako funkce teploty, pomocí křivek tlaku par. To znamená, že při určité teplotě 

kapaliny se nad její hladinou vytváří určitá koncentrace jejich par. Zvýšením teploty a 

tlaku se sníží dolní mez výbušnosti a horní se zvýší, a tím se výbuchová oblast zvětšuje.  

Stejně jako u koncentračních mezí výbušnosti existuje dolní koncentrační mez 

výbušnosti a horní koncentrační mez výbušnosti, existuje také dolní teplotní mez 

výbušnosti a horní teplotní mez výbušnosti. 

Teplotní meze výbušnosti se stanovují zejména v případech, kdy koncentrační meze 

výbušnosti nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Lze tedy říci, že teplotní meze 

výbušnosti jsou názornějším vyjádřením ohrožení a to zejména v uzavřených 

technologiích, kde i mírný nárůst nebo pokles teploty může znamenat významnou 
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odchylku od bezpečného provozního stavu a tedy potenciální nebezpečí pro technologii. 

Stanovení teplotních mezí má význam pro kapaliny, kdy z Obr. 8 je patrné, že bod 

vzplanutí kapaliny FP leží výše než dolní teplotní mez výbušnosti LEP. Tato odchylka je 

způsobena různými metodami stanovení těchto technicko-bezpečnostních parametrů 

Z tohoto důvodu je potřeba při hodnocení ohrožení teplotní meze výbušnosti neopomíjet. 

 

 
Obr. 8 Vztah mezi konc. mezemi výbušnosti a teplotními body výbušnosti [19] 

  

 

Dolní teplotní mez výbušnosti  

Podle [21] je to nejnižší teplota, při které se v uzavřeném prostoru zahříváním 

zkoušené kapaliny, za předepsaných podmínek, vytvoří takové množství par, že se ve 

směsi se vzduchem po iniciaci může šířit plamen. Můžeme tedy říci, že je to teplota, která 

odpovídá tlaku nasycených par při dolní hranici výbušnosti. Dolní teplotní mez výbušnosti 

lze považovat teoreticky za ekvivalentní hodnotu teploty vzplanutí. Z důvodu odlišností v 

metodice stanovení teploty vzplanutí a v metodice stanovení teplotních mezí výbušnosti 

jsou tyto hodnoty odlišné. 
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Horní teplotní mez výbušnosti 

Na základě [21] se za horní teplotní mez považuje nejvyšší teplota kapaliny, při 

které kapalina vytváří v uzavřených prostorech, za předepsaných podmínek, takové 

množství par, že jejich směs se vzduchem může být ještě iniciována. Zvýší-li se teplota nad 

tuto hodnotu, vytvoří se směs neschopná iniciace. Teplotní meze výbušnosti se stanovují 

v případech, kdy znalost koncentračních mezí výbušnosti je nepostačující (uzavřené 

technologické zařízení). 

 

Rozsah výbušnosti a nebezpečí 

U hořlavých kapalin existuje ohrožení výbuchem, pokud dle [1] platí vztah (27): 

 

tUEPttLEP prac ∆+≤≤∆−        (27) 

kde: 

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

Rozsah výbušnosti daný dolní a horní mezí výbušností zvětšený na každou stranu o 

∆t udává rozsah nebezpečí, viz Obr. 9. 

 

Obr. 9  Teplotní osa rozsahu výbušnosti a rozsahu nebezpečí [1] 

 

U plynů a přehřátých par hořlavých kapalin ve směsi s oxidačními činidly exituje 

ohrožení výbuchem, jestliže platí dle [1] vztahu (28): 
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2

1

)100(
100

b
nebskutb k

UEL
ccLELk

−
−=<<⋅       (28) 

kde: 

kb1, kb2……bezpečnostní koeficienty. 

 

Skutečná koncentrace hořlavého plynu v objemových % se stanoví ze vztahu (29): 

 

100⋅
+

=
oxplyn

plyn
skut VV

V
c         (29) 

 

Z výše uvedených teoretických poznatků je patrné, že technicko-bezpečnostní 
parametry poskytují důležité informace při hodnocení možného nebezpečí v technologii 
nebo při návrhu vhodných represivních postupů při zdolávání vzniklé mimořádné události. 
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4. Rešerše metod stanovení teplotních mezí výbušnosti 

Aby byla zajištěna funkčnost a navržena vhodná metodika pro stanovení teplotních 

mezí výbušnosti, byl proveden průzkum současného stavu v oblasti stanovování teplotních 

mezí výbušnosti. Výsledky a krátké popisy jednotlivých nalezených metod jsou popsány 

níže v této kapitole.  

 

4.1. Stanovení teplotních mezí podle V. T. Monachova 

Podle [14] Monachov používal pro své měření přístroj TP VNIIPO, jehož schéma 

je na Obr. 10. 

Přístroj TP je reakční válcová nádoba o průměru 65 mm a výšce 125 mm. 

V jednom z hrdel je zabudována zátka s dvoupásmovým termoelektrickým teploměrem se 

zvýšenou přesností ve skelném obalu. Jeho měřící rozsah je od 50 0C do 300 0C. 

Vzdálenost jiskřiště od místa měření teploty činí 60 mm. 

Jako iniciační zdroj je použita spirála z NiCr drátu. Elektroda je zabudována v zátce 

v druhém hrdle nádoby. Délka je nastavena takovým způsobem, aby elektroda byla 

uprostřed nádoby. Jako druhý iniciační zdroj lze použít elektrickou jiskru vyvolanou 

indukční cívkou. Výboj vzniká mezi dvěma elektrodami, které se stejně jako elektrody 

spirálového zapalování vkládají do zátky, kterou také instalujeme v druhém hrdle nádoby. 

Vzdálenost mezi konci elektrod musí být nejméně 3 – 5 mm.  

Další části přístroje TP jsou potenciometr nebo milivoltmetr s třídou přesnosti 

nejméně 0,05 pro měření s termočlánkem, přepínač pro rtuťový teploměr, teploměr pro 

měření teplot volných konců termočlánku, vysokonapěťový autotransformátor pro napájení 

indukční cívky nebo zapalovacích spirál, vysokonapěťové vedení, spojovací kabely, 

dmýchadlo (nízkotlaký kompresor) pro vyplachování reakční nádoby, rtuťový 

meteorologický tlakoměr, termostat zabezpečující zahřátí do 305 – 310 °C a chladící vana 

nebo kryostat zajišťující ochlazování do – 55 °C. 

 

Do reakční nádoby bylo umístěno potřebné množství hořlavé kapaliny, která byla 

zahřívána, nebo ochlazována na požadovanou teplotu. Ve chvíli, kdy bylo dosaženo 

požadované teploty, došlo k iniciaci uvolněných par hořlavé kapaliny a sledovalo se, zda 
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došlo k nárůstu teploty. Tento nárůst byl následně vyhodnocován. Provedl se dostatečný 

počet měření, aby byla zajištěna relevantnost naměřených dat.  

 

 

 

1. reakční nádoba 

2. elektrody zapalování spirálou 

3. elektrody zapalování jiskrou 

4. bimetalový termočlánek 

 

5. uchycení měřícího nástavce 

6. otvor pro vkládání elektrod 

7. pohled shora 

8. Plnící otvor 

  

Obr. 10  Schéma přístroje TP VNIIPO dle [14] 
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4.2. Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle P. G. Děmidova 

Tento přístroj byl prvotně zkonstruován pro stanovení teplotních mezí výbušnosti 

pohonných hmot. Jak je patrné z Obr. 11, skládá se z ocelové nádoby, do které je 

přivedeno 200 ml zkoušené pohonné kapaliny. Nádoba se uzavře těsně přiléhavým krytem 

a kryt je k nádobě zajištěn pomocí svěracího víka a také pomocí těsnících šroubů. 

Uzavřený přístroj je v zahřívací nebo chladicí nádobě, kde je udržována požadovaná 

teplota po dobu 15 – 20 min. Pozorování teploty kapaliny a vzdušného prostoru nad 

kapalinou je realizováno pomocí dvou termočlánků, umístěných v nádobě přes hrdlo. 

Vodič termočlánku je zajištěn ke sloupu. Když se volný prostor nad hladinou kapaliny 

přístroje naplní nasycenými parami při předepsané teplotě, realizuje se zapalování směsi. 

Jako iniciačního zdroje se používá spirála z nikl-chromové slitiny, která se nahřívá 

elektrickým proudem. Spirála je umístěna v nádobě a je vedena přes gumovou zátku, která 

je zadržována přítlačnou maticí.  

Pokud se v nádobě přístroje při požadované teplotě vytvořila nasycená směs par 

pohonných hmot, pak po iniciaci dojde k výbuchu. Následně vzniklý přetlak v nádobě je 

uvolněn přes pojistné ventily, které jsou součástí zařízení.  

Jako další iniciační zdroj se může použít elektrická jiskra. Proto se víko přístroje 

musí upravit tak, aby se zápalné směsi, které vznikají nad hladinou kapaliny, zapalovaly 

elektrickou jiskrou od vysokonapěťového indikátoru. Kvůli prošlehnutí plamene plynu je 

přístroj vybaven ventilem, který se otevře při zvýšení tlaku v nádobě. [15] 
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1. reakční nádoba 

2. kryt nádoby 

3. svěrací víko nádoby 

4. pryžová zátka 

5. zkoušená kapalina 

6. ventil 

7. reakční prostor nad zkoušenou kapalinou 

8. kontakty žhavící spirály 

9. sloup pro termočlánek 

10. žhavící spirála 

11. termočlánek 

12. těsnící šrouby 

Obr. 11  Zjednodušené schéma přístroje TP pro stanovení teplotních mezí výbušnosti [15] 
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4.3. Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle ASTM E681-04 

 Tato zkušební metoda je obecně nejrozšířenější metodou experimentálního 

stanovení teplotních mezí výbušnosti. Zkušební zařízení se skládá z několika částí, jak je 

patrné z obr. č. 12. Hlavní částí je skleněná nádoba ve tvaru baňky, která může mít objem 

5 nebo 12 dm3. Větší nádoba je primárně určena pro uhlovodíkové sloučeniny, které 

obsahují halogenový prvek. 

 Skleněná nádoba je vložena do větší, vytápěné nádoby. Výbušná směs je iniciována 

pomocí elektrické jiskry, která má hodnotu cca 5 J. Aby bylo možno pokus považovat za 

kladný, je třeba, aby byl po iniciaci plamen zpozorován v jedné třetině objemu nádoby, jak 

je patrné z Obr. 12. 

 

 
Obr. 12  Zjednodušené schéma přístroje pro stanovení teplotních mezí výbušnosti dle  

ASTM E 681-04 [16, 17] 
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4.4. Stanovení teplotních mezí výbušnosti podle EN 1839 

Metoda má stejnou myšlenkovou ideu jako metoda dle ASTM. Rozdíl je zejména 

ve velikosti a tvaru zkušební nádoby, kdy v tomto případě je použita nádoba skleněná, 

válcového tvaru o objemu 3,3 dm3. Iniciace je pomocí elektrické jiskry o hodnotě cca 

5 Ws, což představuje, stejně jako v předchozí metodě energii 5 J. Schematický nákres 

zkušebního zařízení je na Obr. 13. 

 

 

1. Objem kapalné fáze – 300 ml 

2. Objem plynné fáze – 3000 ml 

3. Iniciační jiskra 

4. Magnetické míchadlo 

5. Teploměr pro odečet LEP 

6. Teploměr pro kontrolu plynné fáze 

7. Termoizolační obal

Obr. 13 Zjednodušené schéma přístroje pro stanovení teplotních mezí výbušnosti dle EN 1839 [18, 19, 20] 
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Dílčí závěr: 

Jednotlivé výše uvedené metody stanovení teplotních mezí výbušnosti dokreslují 

představu o tom jak přistupovat k této problematice. Přístroje ruského původu byly 

původně předurčeny pro stanovení bodu vznícení pohonných hmot, zejména motorové 

nafty. Metodika dle předpisu ASTM je založena na skutečnosti, že se vizuálně sleduje, zda 

došlo k zahoření v reakční nádobě. Metoda stanovení teplotních mezí výbušnosti dle 

EN 1839 je založena také na principu pozorování plamene v reakční nádobě, která je 

ovšem menšího objemu. Iniciační energie v případě metod ASTM a EN je shodně 5 J, 

bohužel z dostupných literárních pramenů [14], [15] se nepodařilo dohledat velikost 

iniciační energie v případě metod ruských. 

Na základě výše uvedeného musím konstatovat, že ani jedna metoda neuvažuje 

velikost iniciační energie jako jednotného vstupního parametru, který je dán při zkušebních 

metodách pro koncentrační meze výbušnosti, tedy hodnotu 10 J.  

Každá metoda pracuje s jinou velikostí reakční nádoby a použitým materiálem k 

její konstrukci. Zejména použití skla jako reakční nádoby je nevhodné z pohledu možných 

změn, které mohou nastat v důsledku opakovaného zahřívání a ochlazování. Také velikost 

nádoby je na hranici platnosti kubického zákona a je znám fakt, že malorozměrové 

zkoušky sice přinášejí úsporu ve spotřebě zkoušené látky, ale na druhou stranu také mohou 

vést ke zvýšení nepřesnosti v měření. 

Po studiu dostupných metod musím tedy konstatovat, že v oblasti stanovení 

teplotních mezí výbušnosti existuje řada neshod mezi jednotlivými metodami, které tento 

parametr hodnotí. Na druhou stranu je potřeba také říci, že stanovení teplotních mezí 

výbušnosti není momentálně v popředí zájmu CEN, tedy Evropského výboru pro 

normalizaci. 
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5. Experimentální část disertační práce 

5.1. Použité vědecké metody zkoumání 

Pro dosažení stanoveného cíle disertační práce jsem zvolil empirické metody 

zkoumání a to metodu měření a experimentu, při kterých bylo na základě dokumentů a 

teoretických podkladů, zkonstruované zařízení vystaveno působení specifickým a předem 

stanoveným podmínkám a vyhodnocen výstup na tomto zařízení. 

Metoda komparace se při řešení disertační práce projevila jako metoda nevhodná, 

protože neexistuje komparační vzor vzhledem k řešenému cíli disertační práce. 

 

5.2. Metodika zkoušky stanovení teplotních mezí výbušnosti 

Hořlavé kapaliny představuji v dnešní době stále velké ohrožení. Je více než jasné, 

že s rozvojem nových technologií přicházejí nové látky nebo se používají nové kombinace 

látek. Přes veškerou snahu o minimalizaci možných rizik, které s výskytem hořlavých 

kapalin souvisejí, je zde lidský faktor, který nelze nikdy dostatečně opomenout natož jej 

úplně vyloučit.  Právě pro případy, kdy přes veškerá úsilí a snahy dojde k úniku hořlavé 

kapaliny či jinému rizikovému stavu, by měl být po ruce nástroj schopný podat co největší 

škálu informací o dané látce. Dle mého názoru, jednou z vhodných informací jsou i 

teplotní meze výbušnosti.  

Teplotní meze výbušnosti jsou vhodné zejména pro hodnocení ohrožení výbuchem 

hořlavých kapalin v uzavřeném prostoru. Meze názorněji vyjadřují nebezpečí hořlavých 

kapalin v uzavřených technologických zařízeních, dávají lepší představu o možném 

ohrožení při náhlé odchylce teploty od provozního stavu. 

Samozřejmostí každé metodiky jsou také další informace týkající se způsobu 

zpracování naměřených dat, údajů, které má obsahovat protokol o zkoušce. Nedílnou 

součástí každé metodiky by měla být také informace týkající se bezpečnosti a rizik 

spojených se zkouškou.  Níže uvedené kapitoly 5.1.2. až 5.2.11. jsou tedy výňatky nebo 

citace z vlastního návrhu metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti. Celkový návrh 

včetně stylizace odpovídající současným technickým předpisům je pak uveden ve vložené 

Příloze A této práce. 
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5.2.1. Právní rámec 

Stanovení teplotních mezí výbušnosti je významným krokem v oblasti 

protivýbuchové prevence a tedy i v oblasti požární ochrany. Zajištění ochrany před 

požárem a výbuchem primárně vychází z vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Při 

konstrukci zkušebního zařízení byly výchozími normativními podklady následující - ČSN 

ISO 6184 - 3 „Systémy ochrany proti výbuchu, část 3: Určování ukazatelů výbuchu směsí 

palivo vzduch, jiných než jsou směsi prach/vzduch a plyn/vzduch“ a ČSN EN 1127 

„Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – část 1: Základní pojmy 

a metodologie.“ 

5.2.2. Základní princip zkušební metodiky 

Základním principem této zkušební metodiky je umístění zkoušené kapaliny do 

uzavřeného prostoru a následné stanovení teplotních mezí výbušnosti pomocí regulace 

teploty a iniciace vzniklé odpařené směsi par hořlavé kapaliny se vzduchem.  

5.2.3. Zkušební (reakční) látka 

Zkušební (reakční) látkou je hořlavá látka. Tato hořlavá látka může být získána z: 

• Jedné látky, nebo směsi látek o definovaném složení 

• Vzorek z praxe o známém nebo neznámém složení 

Je-li použita látka nebo směs látek musí být v protokolu uvedena čistota látky. 

V případě vzorku z praxe o známém složení, musí být složení uvedeno v protokolu o 

zkoušce. Jedná-li se o vzorek z praxe o neznámém složení, musí být vzorek co nejlépe 

popsán. 

Nádoba na vzorek musí být před i po odběru vzorku uzavřena, aby se zabránilo 

případné kontaminaci nebo změnám vzorku způsobených například únikem těkavých 

složek. 

5.2.4. Zkušební teplota 

Zkušební teplota je teplota, při které bude měření probíhat. Tato teplota je 

v průběhu měření krokově měněna až do okamžiku, kdy je stanovena dolní nebo horní 

teplotní mez výbušnosti, nebo dokud není zcela zřejmé, že neexistuje žádný rozsah 

výbušnosti. 
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5.2.5. Iniciační zdroj 

Iniciační zdroj slouží k iniciaci vytvořeného hořkavého souboru. Jedná se tedy o 

zdroj o stanovené velikosti iniciační energie. Jako iniciačního zdroje lze použít: 

• Indukční jiskru, 

• Tavný drátek, 

• Chemický iniciátor. 

 

5.2.6. Technický popis zkušebního zařízení 

Detailní popis konstrukce zkušebního zařízení VK-20 je popsán v následující 

kapitole č. 5.3. Zkušební zařízení pro stanovení teplotních mezí výbušnosti (výbuchová 

komora) je složena z:  

• zkušební nádoby, 

• iniciačního zdroje, 

• regulátorů teplot, 

• ovládání míchadla a bezpečnostních prvků, 

• vyhodnocovací části. 

5.2.7. Postup a průběh vlastní zkoušky 

Určování meze výbušnosti se skládá ze série pokusů o iniciaci, které se provádějí 

ve zkušební směsi, kdy se mění teplota zkoušené látky. 

Pracovní postup 

1. Upevnit pomocný iniciační zdroj (tavný drátek nebo palník) na 

elektrody. 

2. Výbuchová komora se vyhřeje na teplotu, při které má měření probíhat. 

3.  Do výbuchové komory se vloží zkoušený vzorek v misce, která musí 

mít maximálně teplotu okolí. Je třeba použít dostatečné množství 

vzorku, aby nedošlo k jeho případnému odpaření a tím znehodnocení 

měření. Odpaření vzorku hrozí zejména při vyšších teplotách, ale je 

závislé také na vlastnostech zkoušené látky. 
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4. Do kapaliny se umístí teplotní čidlo (termočlánek), pomocí kterého se 

sleduje teplota vzorku.  

5. Výbuchový prostor se překryje hliníkovou folií (alobal), aby 

nedocházelo k úniku odpařených podílů ze zkušebního vzorku mimo 

výbuchový prostor. 

6. Zapne se záznamové zařízení a sleduje se teplota vzorku (kapaliny). Ve 

chvíli, kdy se teplota vzorku přiblíží hodnotě, která je požadována, 

přistoupí se k iniciaci dle kroku 7 a 8.  

7. Pokud vzorek dosáhl požadované teploty, zapne se míchadlo, aby došlo 

k homogenizaci odpařených podílů a vzduchu ve výbuchové komoře. 

Během homogenizace, která by měla probíhat 2 min., zkontrolujeme 

nastavení indukčního zdroje – doby jiskření. Po uplynutí doby, po 

kterou se směs homogenizuje, je třeba vypnout míchadlo a počkat 

1 min., aby došlo k ustálení směsi. 

8. Po ustálení směsi se přistoupí k iniciaci pomocí indukčních jisker 

stisknutím tlačítka START na indukčním zdroji. Pokud dojde k iniciaci, 

pokračuje se krokem 9. Pokud k iniciaci nedojde pomocí indukčního 

zdroje, použije se náhradní iniciační zdroj (palník nebo tavný drát) – 

pokud byl náhradní iniciační zdroj do komory v kroku 1 umístěn. To zda 

k iniciaci došlo je patrné vizuálně, popřípadě nárůstem teploty ve 

výbuchovém prostoru v době iniciace minimálně o 10°C. V případě, že 

nedojde k iniciaci ani náhradním iniciačním zdrojem postupuje se dle 

kroku 10.   

9. Pokud jsou po iniciaci v komoře pozorovány plameny, stiskem tlačítka 

KLAPKA, dojde ke spuštění bezpečnostní klapky, následně je třeba 

stisknout tlačítko INERTIZACE, pomocí kterého se do prostoru 

výbuchové komory napustí inertní plyn a prostor se inertizuje. Ukončí se 

záznam teplot a přikročí se k vyhodnocení naměřených dat. 

10. Pokud k iniciaci nedošlo, stiskem tlačítka INERTIZACE je do prostoru 

výbuchové komory napuštěn inertní plyn. Následně je třeba pozvolna 
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uvolnit hliníkovou folii (alobal), tak aby došlo k pozvolnému úniku 

směsi par a inertního plynu z výbuchového prostoru. 

11. Po každém pokusu je třeba výbuchovou komoru řádně odvětrat a 

mechanicky vyčistit. V případě vzniku kondenzátu na stěnách 

výbuchové komory je vhodné doplnit mechanické čištění také 

chemickým. Dále je třeba po každém pokusu vyčistit a zchladit 

odpařovací misku.  

5.2.8. Vyhodnocení výsledků měření 

Je-li zkoumaný vzorek hořlavé kapaliny při zvoleném nastavení teploty minimálně 

2 x kladně iniciován, tedy dojde po iniciaci k vizuálnímu pozorování plamene, nebo pokud 

se teplota uvnitř výbuchového prostoru po iniciaci zvýší minimálně o 10°C, je potřeba 

přenastavit vyhřívání výbuchové komory směrem dolů (na nižší teplotu) nebo nahoru (na 

vyšší teplotu), podle toho, která teplotní mez se stanovuje.  

V blízkosti hledané teplotní meze výbušnosti se velikost kroku pro změnu nastavení 

teploty uvnitř výbuchové komory volí tak, aby tento krok byl roven maximálně 5°C. 

Na Obr. 14 je uveden algoritmus pro postup a vyhodnocení měření dolní teplotní 

meze výbušnosti.  

Legenda k Obr. 14, kde: 

i……počet pokusů při dané teplotě 

x……počet kladných pokusů (pokusy, kdy došlo k iniciaci) 

y……počet negativních pokusů (pokusy, kdy se směs nepodařilo iniciovat)  

 

Pro horní teplotní mez výbušnosti je rozhodovací proces stejný, pouze místo 

snižováni teploty se teplota zvyšuje a výsledkem není hodnota LEP, ale hodnota UEP, tedy 

horní teplotní mez výbušnosti.  Stanovení mezí výbušnosti se provede dle následujících 

tabulek č. 3 a 4. 
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Obr. 14 Algoritmus pro stanovení LEP 
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Tabulka č. 3  Možné výsledky série pokusů při dané teplotě a další postup stanovení LEP 

Teplota 
Pokus 

Další postup měření Doplňující pokus 
1 2 3 

T A A A 
teplota se sníží a provede se další série 

pokusů   

T A A N 
teplota se sníží a provede se další série 

pokusů   

T A N N provede se doplňující pokus 
A - teplota se sníží 

N - jedná se o LEP 

T N N N jedná se o hodnotu LEP 
  

A – směs se podařilo iniciovat 

N – směs se nepodařilo iniciovat 

 

 

Tabulka č. 4  Možné výsledky série pokusů při dané teplotě a další postup stanovení UEP 

Teplota 
Pokus 

Další postup měření Doplňující pokus 
1 2 3 

T A A A 
teplota se zvýší a provede se další 

série pokusů   

T A A N 
teplota se zvýší a provede se další 

série pokusů   

T A N N provede se doplňující pokus 
A - teplota se zvýší 

N - jedná se o UEP 

T N N N jedná se o hodnotu UEP 
  

A – směs se podařilo iniciovat 

N – směs se nepodařilo iniciovat 

 

5.2.9. Způsob zpracování naměřených charakteristik  

Naměřené charakteristiky jsou zpracovány ve formě tabulek a grafů. Výsledkem 

měření je stanovení horní nebo dolní teplotní meze výbušnosti, popřípadě konstatování, že 

teplotní meze výbušnosti nelze stanovit. 
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5.2.10. Protokol o zkoušce 

V protokolu o provedené zkoušce musí být uvedeny následující údaje: 

• Název laboratoře, osoba, která měření provedla, datum; 

• Zkušební podmínky; 

• Teplota, tlak okolí; 

• Identifikace vzorku; 

• Identifikace okysličovadla, případně identifikaci a množství 

použitého inertního plynu; 

• Stručný popis zkušebního zařízení; 

• Použitý iniciační zdroj; 

• Co bylo předmětem určování (LEP/UEP); 

• Naměřené hodnoty; 

• Nejistoty měření; 

• Zhodnocení výsledků. 

 

5.2.11. Bezpečnost a rizika spojená s provedením zkoušek 

Během práce na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři je obsluha vystavena 

následujícímu ohrožení: 

• Ohrožení popálení a opaření končetin a obličeje 

• Ohrožení zasažení očí 

• Ohrožení poleptání dýchacích cest 

• Ohrožení zašpinění 

Na základě provedené analýzy rizik byly stanoveny organizační a technická 

opatření pro minimalizaci rizik při práci na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři a 

doporučené osobní ochranné pracovní pomůcky. 
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Organizační a technická opatření pro minimalizaci rizik  

Pro bezpečnou práci na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři musí být provedena 

následující opatření: 

• Manipulaci se zkušebním zařízením může provádět pouze osoba 

proškolená z hlediska bezpečnosti práce v laboratořích a bezpečnosti 

práce na zkušebním zařízení VK-20; 

• Musí být zabráněno náhodnému vznícení statickou elektřinou, 

třením, nárazy nebo jiným způsobem během manipulace se vzorky; 

• Všechny otvory (vstupy) do výbuchové komory musí být před 

zahájením zkoušky správně uzavřeny; 

• Po zkoušce může zůstat ve výbuchové komoře žhnoucí materiál. 

Pokud tento materiál začne po otevření komory hořet plamenem, 

nesmí dojít k ohrožení osob; 

• S toxickými vzorky a zplodinami (pokud jsou používány) musí být 

nakládáno a musejí být zneškodňovány tak, aby nebyl poškozen 

personál ani životní prostředí; 

• Laboratoř musí být vybavena funkčním hasícím práškovým 

přístrojem; 

• Laboratoř musí být vybavena hygienickými potřebami pro očistu 

obsluhy pracující se zkušebním zařízením VK-20; 

• Pro práci na zkušebním zařízení – výbuchová komora VK-20 – musí 

být k dispozici stručný a přehledný návod k použití – zkušební 

postup (viz příloha dokumentu); 

• Ve zkušební laboratoři musí být udržována čistota a pořádek; 

• Zařízení, přístroje a nářadí musí být udržovány v provozuschopném 

a bezpečném stavu; 
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• Obsluhuje-li pracovník elektrické zařízení, smí se dotýkat jen těch 

částí, které jsou pro obsluhu určeny. K těmto částem zařízení musí 

být vždy volný přístup; 

 

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pro bezpečnou práci na zkušebním zařízení VK-20 v laboratoři jsou doporučeny 

následující osobní ochranné pracovní prostředky: 

• Ochranné rukavice 

• Ochranné brýle, popř. ochranný štít 

• Ochranný oděv (plášť) 

• Ochrana dýchacích cest (respirátor, popř. ochranná maska) 

 

5.3. Konstrukce zkušebního zařízení 

Pro ověření platnosti navrhované metodiky pro stanovení teplotních mezí 

výbušnosti bylo dle mých návrhů zkonstruováno zkušební zařízení – výbuchová komora o 

obsahu 20 litrů, viz Obr. 16. Zjednodušený nákres VK-20, včetně popisu zapojení, je 

uveden na Obr. 15, technický nákres je pak uveden v Příloze B této práce. Jelikož toto 

zařízení v současné době prochází procesem patentové ochrany, není v této práci uvedena 

jeho kompletní dokumentace. 

V následujících podkapitolách disertační práce jsou uvedeny bližší informace o 

konstrukci zařízení, které bylo již obecně popsáno v kapitole 5.2.6. a dalších částech a 

příslušenství, které je nutné pro správný a bezpečný provoz zařízení. 
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1…zkušební nádoba  
2…kryt vnější topné spirály  
3…vnější topná spirála  
4…nádoba na kapalinu  
5…vnitřní topná spirála  
6…míchadlo  
7…motorek  
8…elektrody  
9…iniciační palník  
10…teplotní čidlo kapaliny  
11…teplotní čidlo prostředí  

12…kulové ventily  
13…čidlo pro měření koncentrace kyslíku  
14…digitální teploměr  
15…teplotní regulátor vnější spirály  
16…teplotní regulátor vnitřní spirály  
17…ovládací panel míchadla a iniciace  
18…PC  
19…dusíková láhev  
20…přívod dusíku  
21…regulátor tlaku 
22…víko 

Obr. 15 Zjednodušené schéma výbuchové komory VK-20 [26] 
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Obr. 16 Výbuchová komora VK-20 (foto autor) 

 

 

5.3.1. Zkušební nádoba 

VK-20 je sestavena z několika částí. První část tvoří zkušební nádoba, ve které 

probíhá vlastní měření (výbuch). Druhou část tvoří čtvercový podstavec výbuchové 

komory. Podstavec je tvořen z ocelové nerezové desky o hraně 500 mm. Na tuto desku 

jsou navařeny čtyři nohy o výšce 700 mm. Výbuchová komora je tvořena dvěma válci z 

nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Vnitřní válec (zkušební nádoba) má průměr 300 mm a 

výšku cca 280 mm. Objem této zkušební nádoby je 20 l a nádoba splňuje požadavky na 

kubickou nádobu. Kolem vnitřního válce se nachází válec vnější o průměru 400 mm a 

výšce 180 mm. Vnější válec slouží jako zakrytování vnější topné spirály. Tato spirála 

slouží k vyhřívání vnitřního prostoru zkušební nádoby.  

Do komory respektive vnitřního válce, viz Obr. 17, vede několik otvorů, které jsou 

osazeny JS 3/8“ ventily. Tyto ventily slouží jako průchodky pro umístění měřících čidel a 
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přívod inertního nebo hořlavého plynu. Na dně výbuchové komory se nachází míchadlo, 

poháněné motorkem. Míchadlo slouží k homogenizaci vzduchu a par hořlavé kapaliny v 

komoře. Ze spodní strany komory jsou přivedeny vodiče pro elektrody: 

1. Iniciace pomocí vysokonapěťového indukčního zdroje 

2. Iniciace pomocí chemického iniciátoru nebo tavného drátku 

  

Uvnitř komory je umístěna kovová miska, o průměru 80 mm, do které se umisťuje 

nádobka se zkušebním vzorkem (hořlavá kapalina). Misku je možné zahřívat topnou 

spirálou, díky čemuž dochází k rychlejšímu ohřevu hořlavé kapaliny, popřípadě jejímu 

celkovému odpaření, které je žádoucí při stanovení koncentračních mezí výbušnosti.  

Vnitřní topná spirála je spolu s vnější napájena ze sítě pomocí regulátoru teploty a 

je tak zajištěno, že je teplota v nádobě udržována na požadované hodnotě. 

 

 

 
Obr. 17 Uspořádání vnitřního prostoru výbuchové komory [27] 

 

Horní okraj komory je potažen silikonovým těsněním pro ztlumení nárazu 

příklopného víka. Toto příklopné víko je součástí výbuchové komory a v případě měření je 

přichyceno pomocí elektromagnetu k nadstavci připevněném k základně komory. Víko 
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plní funkci zhášecího mechanizmu pro případ, kdy ve výbuchové komoře dojde k zahoření 

zbytku testovaného vzorku kapaliny.  

Obsluha opticky vyhodnotí stav, v případě nežádoucího hoření stisknutím tlačítka 

dojde k přerušení napájení elektromagnetu a víko dosedne na okraj výbuchové komory.  

 

5.3.2. Iniciační zdroj 

Jako iniciačního zdroje je použito série indukčních jisker mezi dvěma elektrodami. 

Elektrody mají konce umístěny uprostřed výbuchového prostoru. Jako materiálu pro 

elektrody je použito korozivzdorné oceli. Elektrody tvoří hroty s průměrem 4 mm. Úhel 

konstrukce hrotu je 60°. Vzdálenost mezi špičkami je 5 mm a hroty jsou stavitelné. 

Elektrody jsou umístěny v teflonových průchodkách, aby byla zajištěna těsnost během 

zkoušek, tepelná odolnost a také odpovídající izolační odpor proti tělesu zkušební nádoby. 

Indukční jiskra 

Jako zdroje pro vytváření indukčních jisker je použito vysokonapěťového 

transformátoru (Obr. 18) s efektivní hodnotou 15 kV a zkratovým proudem mezi 20-30 

mA. Vinutí transformátoru je připojeno k napájecí síti přes časovač, který je možné 

nastavit na různé doby výbojů. Rozsah nastavení časovače je 0,2-2 sec. Doba výbojů se 

nastaví na minimum, tedy 0,2 sec, pokud je tato doba nedostačující, nevede k zapálení 

směsi, doba výbojů se prodlouží na 0,5 sec, popřípadě více. 

Ve vzduchu, za atmosférických podmínek, výše uvedený zdroj, na základě 

kalorimetrických a elektrických měření, dává jiskry o výkonu přibližně 10W [21]. Pro 

případ, že je tato hodnota nedostatečná, lze použít jiného typu iniciačního zdroje. Tato 

další typy iniciačních zdrojů jsou popsány níže.  
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Obr. 18 Indukční vysokonapěťový zdroj - výrobce ID LAB Praha (foto autor) 

 

Tavný drát 

Tento iniciační zdroj vytváří elektrický oblouk průchodem elektrického proudu přes 

rovný tavný drát, který je zapojen mezi dvě kovové elektrody. Elektrická energie pro 

roztavení drátu se dodává ze zdroje. Vhodným materiálem, který byl použit na elektrody, 

je korozivzdorná ocel. Elektrody jsou umístěny do středu výbuchového prostoru a jsou 

navzájem rovnoběžné. Jako tavný drát je mezi elektrody používán NiCr drát o průměru 

(0,05-0,2 mm). 

 

Chemický iniciátor  

Dalším užitým typem iniciátoru je chemický iniciátor (dále jen „palník“) o iniciační 

energii 86 J (viz. Obr. 19). Tohoto iniciátoru se užívá v případě, kdy vzniklou směs nejsou 

předchozí typy iniciačních zdrojů schopny iniciovat. 

Měření provedena s přítomností palníku mají informativní charakter, protože při 

takové velikosti iniciační energie již dochází k ovlivnění mezí výbušnosti. 

Nevýhodou použití palníku je skutečnost, že při teplotách okolo 170°C dochází 

k jeho samovolné iniciaci. Z tohoto důvodu se doporučuje užití tohoto iniciátoru pouze pro 

stanovení mezí výbušnosti do 160°C. 
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ŠPATNĚ…ukazuje, jak nemá být chemický iniciátor použit, je třeba zbavit vodiče jejich izolace 

SPRÁVNĚ…zobrazuje správné užití chemického iniciátoru bez izolací vodičů  

Obr. 19 Chemický iniciátor (foto autor) 

 

5.3.3. Regulace teplot 

Pro měření při teplotách vyšších než jsou teploty okolí, je zařízení vybaveno 

regulací teploty nezávisle pro dvě spirály. 

 

Regulace teploty odpařovací spirály 

Regulátor je schopen udržovat teplotu spirály na konstantní hodnotě v rozsahu 

do 300°C. Termočlánek (čidlo regulátoru) je umístěn na odpařovací spirále. Této spirály se 

využívá pro ohřev vzorku. 

 

Regulace teploty vyhřívací spirály 

Regulátor (Obr. 20) je schopen udržovat teplotu spirály na konstantní hodnotě 

v rozsahu do 300°C. Termočlánek je umístěn na vyhřívací spirále. Tato spirála slouží 

k ohřevu výbuchového prostoru, aby se eliminovala kondenzace odpařených podílu.  
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Obr. 20 Regulátory teplot jednotlivých spirál (foto autor) 

5.3.4. Ovládání míchadla a bezpečnostních prvků 

Zkušební zařízení je vybaveno míchadlem s regulací otáček. Otáčky míchadla jsou 

regulovány pouze intuitivně, protože pro průběh zkoušky nemají otáčky, jejich hodnota, 

význam. Důležitým faktorem je pouze homogenizace zkušební směsi. 

Tlačítko pro ovládání bezpečnostního prvku slouží k ovládání klapky, která je při 

zkoušce otevřena.  K uzavření klapky dochází v případě zahoření zbytku vzorku po iniciaci 

ve výbuchové komoře, aby bylo zabráněno přístupu vzdušného kyslíku a tím došlo 

k uhašení zbytku vzorku.  

Druhým bezpečnostním prvkem, který je nainstalován na zařízení, je elektroventil 

s napojením na inertní plyn. K inertizaci výbuchového prostoru dojde po stisknutí tlačítka 

INERTIZACE. Jako inertního plynu je použito dusíku.  

Ovládání míchadla a bezpečnostních prvků je znázorněno na Obr. 21. 

 

 
Obr. 21 Ovládání míchadla a bezpečnostních prvků (foto autor) 
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5.3.5. Vyhodnocovací část 

Vyhodnocovací část je složena z teplotních čidel, která jsou umístěna ve výbuchové 

komoře tak, aby zaznamenávala teplotu zkušebního vzorku – kapaliny a teplotu uvnitř 

výbuchové komory – teplotu směsi plynu se vzduchem. 

Termočlánek pro měření teploty kapaliny je do komory zaveden zboku a jeho 

konec se přikládá těsně k povrchu kapaliny v misce. 

Termočlánek pro měření teploty směsi plynu se vzduchem je do výbuchové komory 

přiveden zboku a je umístěn do střední části výbuchového prostoru. 

Další termočlánky, které jsou na komoře umístěny, mají pouze informativní 

charakter a jsou umístěny na vnitřní stěně výbuchové komory. 

Všechny použité termočlánky jsou opatřeny K-konektorem, aby bylo možné jejich 

připojení na různé typy měřících přístrojů. 

Pro záznam teploty jsou termočlánky připojeny na přístroje GREISINGER 3250 

(Obr. 22), které jsou vybaveny loogrovací funkcí. Tato funkce umožňuje záznam teplot 

během zkoušky v intervalu 1sec. a následně, pomocí USB rozhraní a software GSOFT 

3050 také od firmy GREISINGER, převod naměřených hodnot do počítače, kde se dá 

s těmito daty dále pracovat a vyhodnocovat je, viz Obr. 23. 

 

 
Obr. 22 Přístroje GREISINGER GMH 3250 (foto autor) 

 

Funkce grafického zobrazení umožňuje zobrazit několik řad měření v jednom 

grafu. Grafické zobrazení poskytuje funkce zobrazení s reálnou časovou osou, zoom, 

náhledy ovládání legendy grafu a zvýraznění měřících bodů přidávání nebo odebírání řad 

naměřených dat. Software pracuje pod Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, WIN 7. 
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Obr. 23 Pracovní stanice pro vyhodnocení naměřených dat (foto autor) 

5.3.6. Bezpečnostní prvky výbuchové komory 

Z důvodu zajištění bezpečnosti při práci s VK-20 a v jejím okolí bylo nutné doplnit 

zařízení a laboratoř o níže uvedené bezpečnostní prvky, které zajišťují jak pasivní, tak i 

aktivní bezpečnost osob. 

Ochrana před účinky vysokého napětí 

Pro iniciaci hořlavého souboru ve výbuchové komoře se jako jednoho z možných 

iniciačních zdrojů používá vysokonapěťové indukční jiskry. Aby nedošlo k poškození 

zdraví v důsledku zásahu elektrickým proudem, bylo zařízení umístěno do prosklené 

komory (viz Obr. 24).  

Tato komora plní dvě základní funkce: 

• Ochrana před zásahem elektrickým proudem 

• Usměrnění odvodu výparů a spalin 

V případě, že se otevřou jedny ze dvou dveří komory nelze přistoupit k iniciaci 

výbušného souboru, protože dveře jsou osazeny elektromagnetickými spínači. Tyto 

spínače, v případě otevření dveří, zajistí rozpojení napájecího obvodu pro iniciační zdroje, 

díky tomu není možné, aby došlo k zasažení obsluhy elektrickým proudem. 
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Obr. 24 Bezpečnostní ochrana před účinky vysokého napětí (foto autor) 

 

Ochrana před popálením a nežádoucímu hoření 

Jak bylo popsáno dříve, slouží výbuchová komora ke stanovení teplotních mezí 

výbušnosti. Díky způsobu stanovení zůstává po proběhnutí pokusu v odpařovací misce 

zbytkové množství testované látky. V případě, kdy je pokus kladný, dojde tedy k iniciaci 

směsi odpařené hořlavé látky se vzduchem, může dojít k vzplanutí tohoto zbytkového 

množství. Pro tento případ byla výbuchová komora vybavena víkem s elektromagnetem 

Obr. 25, aby bylo možné bezpečné uzavření výbuchového prostoru a vyhoření oxidačního 

prostředku (vzdušného kyslíku).  

Z důvodu urychlení uhašení hořícího zbytku, je dále výbuchová komora vybavena 

přívodem inertního plynu (dusík), který je osazen elektroventilem (viz Obr. 25).  

Po zpozorování hoření ve výbuchové komoře obsluha, uvolní víko a následně 

prostor zinertizuje. Až po provedení těchto úkonů je možné přistoupit k další práci se 

zařízením. 
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Obr. 25 Umístění bezpečnostních prvků na VK-20 (foto autor) 

 

5.4. Ověření platnosti metodiky  

V návaznosti na navrženou metodiku stanovení teplotních mezí výbušnosti bylo 

nutné navrhovanou metodiku odzkoušet na zkonstruovaném zařízení, tedy výbuchové 

komoře VK-20. Pro ověření bylo použito kapalin III. třídy nebezpečnosti  

• Lampový olej (specifikace viz. Příloha E) 

• Motorová nafta (specifikace viz. Příloha K) 

Při stanovení teplotních mezí byl dodržen postup uvedený v kapitole 5.2.7 a 5.2.8. 

V následující části kapitoly jsou uvedeny výpočty stanovení nejistoty měření a příklady 

záznamů jednotlivých pokusů, viz Obr 26 a 27.  

Výsledky měření jsou uvedeny v Přílohách G – J. 

 

Stanovení nejistoty měření dle [22] 

Směrodatnou odchylku pro naměřenou závislost dolní meze výbušnosti lampového 

oleje na teplotě vypočteme z rovnice (30): 
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Nejistotu měření vypočteme z rovnice (31):  

x
sku Sx ⋅=           (31) 

kde: 

sx - směrodatná odchylka 

kS - korekční koeficient závislý na počtu opakovaných měřeních (viz tab. č. 5) 

ux  - nejistota měření 

Tabulka č. 5 Koeficient ks [22] 

Počet měření Hodnota koeficientntu kS 
2 7 
3 2,3 
4 1,7 
5 1,4 
6 1,3 
7 1,3 
8 1,2 
9 1,2 
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57,047,02,1 =⋅=xu   

Standardní nejistota ux udává interval, ve kterém leží pravá hodnota měřené 

veličiny s poměrně malou pravděpodobností. 

Praxe často žádá hodnotu nejistoty, která by dávala interval s větší 

pravděpodobností – kolem 95%.  

Proto se určuje rozšířená nejistota Ux ze vztahu (32): 

 

xxx ukU ⋅=           (32) 

kde: 

Ux  - Rozšířená nejistota měření 

ux  - Standardní nejistota měření 

ku  - koeficient rozšíření, velikost se volí 2 až 3 

 

Pro stanovení rozšířené nejistoty v tomto případě stačí zvolit ku = 2, což pro 

normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. 

 

Ux = 2 . 0,57 = 1,14 
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Obr. 26  Průběh iniciace:  Stanovení LEP lampového oleje při 106°C [28] 

 

Směrodatnou odchylku pro naměřenou závislost horní meze výbušnosti lampového 

oleje na teplotě vypočteme z rovnice (30): 
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Nejistotu měření vypočteme z rovnice (31):  

Jelikož bylo k dispozici sedm měření na každé mezi, tak z tabulky č. 5 plyne, že 

koeficient ks je roven 1,2. 

472,02,1 ⋅=xu  = 0,567 

 

 Standardní nejistotu vypočteme podle (32): 

Ux = 2 . 0,567 = 1,13 
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Směrodatnou odchylku pro naměřenou závislost dolní meze výbušnosti motorové 

nafty na teplotě vypočteme z rovnice (27): 
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Nejistotu měření vypočteme z rovnice (31):  

Jelikož bylo k dispozici sedm měření na každé mezi, tak z tabulky č. 5 plyne, že 

koeficient ks je roven 1,2. 

597,02,1 ⋅=xu  = 0,716 

 

 Standardní nejistotu vypočteme podle (29): 

Ux = 2 . 0,716 = 1,43 

 

 

Obr. 27 Průběh iniciace:  Stanovení LEP motorové nafty při 97°C [28] 
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Směrodatnou odchylku pro naměřenou závislost horní meze výbušnosti motorové 

nafty na teplotě vypočteme z rovnice (30): 

( )
22222

2

1

2222

)4,93187()4,93190()4,93185()4,93183()4,93187(

)4,93186()4,93189()4,93190()4,93186()4,93185(
11010

1

−+−+−+−+−

+−+−+−+−+−
−=
∑

=

n

ixs  

xs  = 0,675 

 

Nejistotu měření vypočteme z rovnice (31):  

Jelikož bylo k dispozici sedm měření na každé mezi, tak z tabulky č. 5 plyne, že 

koeficient ks je roven 1,2. 

675,02,1 ⋅=xu  = 0,81 

 

 Standardní nejistotu vypočteme podle (32): 

Ux = 2 . 0,81 = 1,62 

Tabulka č. 6  Teplotní meze výbušnosti (LEP, UEP) spolu s nejistotou měření 

Hořlavá kapalina LEP [°C] UEP [°C] 

Lampový olej 
 

Motorová nafta 

105,33 ±  1,14 
 

93,4 ±  1,43 

176,33 ±  1,13 
 

186,8 ±  1,62 

 

5.4.1. Další ověřující měření 

V rámci ověření funkčnosti zkonstruovaného zařízení proběhla také měření, která 

se zabývala stanovením koncentračních mezí výbušnosti a vlivem teploty na tyto meze 

výbušnosti. Uvedená měření proběhla v rámci zadání diplomových prací a výsledky jsou 

uvedeny níže v textu. Jako autor této disertační práce nepovažuji data uvedená v této 

kapitole za své autorské dílo, nicméně jako zadavatel, či konzultant témat níže uvedených 
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prací, jsem považoval za užitečné zjištěné výsledky v práci uvést a informovat tak 

odbornou veřejnost o měřeních, které ověřily funkčnost zkonstruovaného zařízení i pro 

měření jiných parametrů v oblasti zkušebnictví v oblasti protivýbuchové prevence a 

požární ochrany. 

Stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti dle [23] 

Stanovením vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti bylo řešeno v rámci 

diplomové práce, kdy student dostal za úkol ověřit funkčnost VK-20 při stanovení 

koncentračních mezí výbušnosti. V následujících odstavcích je ve zkratce nastíněn postup 

a uvedeny výsledné hodnoty testovaných látek, které se studentovi podařilo naměřit a 

ověřit funkčnost zařízení v dané oblasti. 

 

Postup měření koncentračních mezí výbušnosti na VK – 20  

Oproti měření teplotních mezí výbušnosti se postup liší v několika bodech. 

Kapalina se do výbuchové komory dávkuje v přesně stanoveném množství. Přístroj se 

vyhřeje na teplotu, při které bude prováděna zkouška. Důležité je také experimentálně 

určit, za jak dlouho dojde k odpaření navážky, kterou do výbuchové komory vkládáme. 

Navážka se vloží do nádobky uvnitř komory, vizuálně se sleduje, za jak dlouho dojde 

k odpaření, měří se tento čas. Při samotné zkoušce se tento čas považuje za minimální 

dobu, po kterou je nutné nechat látku odpařovat, než se přistoupí k iniciaci. Zkoušky se 

provádí při různých teplotách a koncentracích, dokud není pro každou teplotu nalezena 

koncentrační mez výbušnosti. Tyto hodnoty se pak zaznamenají do grafu.  

Technický líh 

Při měření byl použit technický líh od výrobce Severochema Liberec. Jedná se o 

hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti.  

Tento líh je tvořen směsí:  

etanol > 92 %,  

butanol 0-2 %,  

4-methylpentan-2-on 0-3 %   
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acetonu 0-2 %.  

Jedná se o bezbarvou kapalinu o hustotě 0,80 - 0,82 g.cm-3. Teplota vznícení je 

415°C a teplota vzplanutí je 14°C (pro etanol). Další podrobnosti viz Příloha C. 

 Výsledky měření jsou zaznamenány v následující tabulce č. 7 a graficky 
znázorněny na Obr. 28.  

Obr. 29 pak dokládá teplotní průběh pokusu při stanovení horní meze výbušnosti 
lihu při teplotě 170°C.  

 

Tabulka č. 7  Tabulka naměřených hodnot pro líh, zdroj [23] 

Teplota [oC] 55 70 85 105 130 150 170 

LEL líh  
[obj. %] 

3,5 3,25 3 2,5 2,5 2,75 2,5 

UEL líh  
[obj. %] 

23 23 25 27 26,5 27,5 28,5 

Pozn.: Další hodnoty jsou uvedeny v Příloze D 

 

 

Obr. 28  Graf naměřených hodnot lihu [23] 



 

 

85 

 

 

Obr. 29  Průběh iniciace:  Stanovení UEL lihu při 170°C [23] 

 

Stanovení nejistoty měření 

Směrodatnou odchylku pro závislost dolní meze výbušnosti u lihu na teplotě 

vypočteme z rovnice (30): 

 

( )
22

2

1

2222

)38,25,2()53,275,2(

)69,25,2()89,25,2()05,33()17,325,3()28,35,3(
177

1

−+−

+−+−+−+−+−
−=
∑

=

n

ixs  

( )0144,00484,00361,01521,00025,00064,00484,0
)17(7

1
++++++⋅

−⋅
=xs  

xs  = 0,086 

 

Nejistotu měření vypočteme z rovnice (31):  

Jelikož bylo k dispozici sedm měření na každé mezi, tak z tabulky č. 5 plyne, že 

koeficient ks je roven 1,3. 
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086,03,1 ⋅=xu  = 0,112 

  

Standardní nejistotu vypočteme podle (32): 

Ux = 2 . 0,112 = 0,22 

 

Směrodatnou odchylku pro závislost horní meze výbušnosti u lihu na teplotě 

vypočteme z rovnice (30): 

( )
22

2

1

2222

)71,285,28()75,275,27(

)79,265,26()58,2527()61,2425()89,2323()17,2323(
177

1

−+−

+−+−+−+−+−
−=
∑

=

n

ixs  

xs  = 0,275 

 

Nejistotu měření horní mezi u lihu získáme z rovnice (31): 

ux = ks . sx = 1,3 . 0,275 = 0,358 

 

Standardní nejistotu vypočteme podle (32): 

Ux = ku . ux = 2 . 0,275 = 0,72 

 

Tabulka č. 8: Výsledné hodnoty technického lihu [23] 

LEL20 technický líh (3,6 ± 0,22) obj. % 

LEL100 technický líh (2,9 ± 0,22) obj. % 

UEL20 technický líh (21,5 ± 0,72) obj. % 

UEL100 technický líh (25,3 ± 0,72) obj. % 
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Srovnání naměřených hodnot s bezpečnostním listem výrobce 

Tabulka č. 9: Srovnání naměřených hodnot technického lihu s bezpečnostním listem výrobce [23] 

 NAMĚŘENÉ HODNOTY BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Dolní mez líh (20 °C) (3,6 ± 0,22) % obj. 3,9 % obj. (etanol) 

Horní mez líh (20 °C) (21,5 ± 0,72) % obj. 20,5 % obj. (etanol) 

 

 

Dílčí závěr 

V návaznosti na výše uvedená data je patrné, že výbuchová komora VK-20 je 

vhodným zařízením také pro stanovení koncentračních mezí výbušnosti par hořlavých 

plynů. 

 

Vliv inertu na teplotní meze výbušnosti dle [24] 

Stejně jako v předchozím případě, kdy byl zkoumán vliv teploty na koncentrační 

meze výbušnosti, byl i při tomto ověření funkčnosti zapojen do řešení student v rámci své 

diplomové práce. V tomto případě se jednalo o ověření, zda je možné ve výbuchové 

komoře VK-20, stanovit vliv inertního plynu na teplotní popřípadě koncentrační meze 

výbušnosti par hořlavých kapalin. V následujících odstavcích je ve zkratce nastíněn postup 

a uvedeny výsledné hodnoty testovaných látek. 

 

Postup při stanovení vlivu inertu na teplotní meze výbušnosti  

Oproti měření teplotních mezí výbušnosti popsaném v kapitole 5.2.7, se postup liší 

v několika bodech. Po uložení zkoumané látky do odpařovací misky je navíc do 

výbuchového prostoru připouštěno stanovené množství inertního plynu. Toto připouštění je 

prováděno při zapnutém míchadle, aby bylo zajištěno, že inertní plyn bude v celém objemu 

výbuchové komory ve stejné koncentraci. Měření koncentrace inertního plynu je 

prováděno pomocí kyslíkového čidla. Při dosažení stanovené koncentrace inertu se 

následně přistoupí k iniciaci vzniklé směsi a sleduje se, zda došlo, či nedošlo k iniciaci.  
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Zkoušky se provádí při různých teplotách a koncentracích inertu, dokud není pro každou 

teplotu nalezena koncentrace inertu, při které již nedojde k iniciaci. Tyto hodnoty se pak 

zaznamenají do grafu.  

 

Lampový olej 

Lampový olej je bezbarvá kapalina slabého parafínického zápachu. Jedná se 

o hořlavinu III. třídy. Její hustota je něco mezi 740 až 830 kg.m-3, její rozsah výbušnosti je 

od 0,6 obj. % až po 4,3 obj. %. Teplota varu lampového oleje je mezi 175 – 250 °C. 

Teplota vznícení se uvádí nad 200 °C, avšak v průběhu zkoušky se nám vzněcoval i při 

teplotách daleko nižších. Teplota vzplanutí se pohybuje nad 56 °C. Další informace viz 

Příloha E. 

 

Stanovení teplotních mezí výbušnosti lampového oleje 

V následujících tabulkách č. 10 a 11 jsou uvedeny výsledky pokusů stanovení 

teplotních mezí výbušnosti lampového oleje.  

 

Tabulka č. 10:  Stanovení dolní teplotní meze výbušnosti lampového oleje [24] 

Číslo měření Teplota kapaliny  [°C] Explose  A / N 

1 72 N 

2 73 N 

3 72 N 

4 76 A 

5 74 A 

6 77 A 

A – směs se podařilo iniciovat 

N – směs se nepodařilo iniciovat 

 

 



 

 

89 

 

Tabulka č. 11: Stanovení horní teplotní meze výbušnosti lampového oleje [24] 

Číslo měření Teplota kapaliny  [°C] Explose  A / N 

1 170 A 

2 171 A 

3 173 A 

4 175 N 

5 175 N 

6 174 N 

A – směs se podařilo iniciovat 

N – směs se nepodařilo iniciovat 

Inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje 

V  tabulce č. 12 jsou uvedeny výsledky pokusu stanovení vlivu inertu na teplotní 

meze výbušnosti lampového oleje.  

 

Tabulka č. 12: Průměrné hodnoty inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje [24] 

Teplota kapaliny  
[°C] 

Koncentrace O2  
[% obj.] 

Koncentrace N2  
[% obj.] 

75,66 Dolní teplotní mez výbušnosti (21% O2) 

85,33 19 80 

94,66 12 87 

105 12 87 

114,66 11,5 87,5 

125 13 86 

135,33 15 84 

145,33 16,5 82,5 

155 17 82 

164,66 18 81 

171,33 Horní teplotní mez výbušnosti (21% O2) 

Pozn.: Další hodnoty jsou uvedeny v Příloze F 
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Obr. 30 graficky znázorňuje vliv inertu na teplotní meze výbušnosti, jak je z tohoto 

obrázku patrné, je vliv inertního plynu větší u horní meze výbušnosti, kde je dostatek 

hořlavé látky. U dolní meze výbušnosti, kde je hořlavé látky nedostatek je vliv inertních 

plynu menší. 

Obr. 31 dokládá teplotní průběh pokusu při stanovení vlivu 87 % N2 na mez 
výbušnosti lampového oleje při teplotě 95°C.  

  

 

Obr. 30  Inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje [24] 

 

 

Obr. 31  Průběh iniciace: Lampový olej 95°C, 12% O2 [24] 
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Určení nejistoty měření 

Směrodatná odchylka charakterizuje rozptyl hodnot výběrových průměrů a je proto 

zvolena jako míra nejistoty měřené veličiny. Nejistota měření je výsledkem hodnocení 

měření, charakterizující rozsah hodnot, v němž leží pravá hodnota měřené veličiny. 

Protože je nejistota měření vyhodnocením měření, je na rozdíl od chyby měření, dostupná 

vždy. Jedním z hlavních rozdílů mezi chybou měření a nejistotou měření je v znaménku, 

které nejistota měření na rozdíl od chyby měření nemá. 

Směrodatnou odchylku pro dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje 

vypočteme podle rovnice (30): 

( ) ( ) ( )[ ]222 66,757766,757466,7576*
)13(3

1
−+−+−

−
=xs = 0,309 

 

Nejistotu měření pro dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme 

podle vzorce (31). V našem případě je hodnota kS = 2,3 pro tři měření (dle tabulky č. 5). 

ux = ks . sx = 2,3 * 0,309 = 0,71 

 

Rozšířenou nejistotu měření pro dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje pak 

spočteme podle rovnice (32): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,71 = 1,42 

 

Směrodatnou odchylku pro horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje 

vypočteme podle rovnice (30):  

( ) ( ) ( )[ ]222 33,17117033,17117333,171171*
)13(3

1
−+−+−

−
=xs = 0,299 

Nejistotu měření pro horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme 

podle vzorce (31): 

ux= ks * sx = 2,3 * 0,299 = 0,69 
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Standardní nejistotu pro horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme 

podle (32): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,69 = 1,38 

 

Tabulka č. 13: Shrnutí výsledků měření teplotních mezí výbušnosti s nejistotou měření [24] 

Hořlavá kapalina 
Dolní teplotní mez 

výbušnosti 
Horní teplotní mez 

výbušnosti 

Lampový olej (75,66 ± 1,42) °C (171,33 ± 1,38) °C 

 

Pro výpočet nejistoty měření při inertizaci byl použit stejný postup jako při 

zjišťování nejistoty měření dolních a horních teplotních mezí. Tyto výsledky uvádí autor 

[24] ve své diplomové práci. Já zde uvedu pro úplnost pouze výslednou tabulku 

naměřených hodnot inertizace včetně nejistoty měření. 

 

Tabulka č. 14: Výsledky měření inertizace teplotních mezí výbušnosti s nejistotou měření [24] 

Lampový olej 

(75,66 ± 1,42) °C Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 

(85,33 ± 1,92) °C 19 80 

(94,66 ± 1,42) °C 12 87 

(105 ± 1,88) °C 12 87 

(114,66 ± 1,42) °C 11,5 87,5 

(125 ± 1,88) °C 13 86 

(135,33 ± 1,92) °C 15 84 

(145,33 ± 1,92) °C 16,5 82,5 

(155 ± 1,88) °C 17 82 

(191,66 ± 1,38) °C Horní teplotní mez výbušnosti  21% O2 

 

Dílčí závěr:  

Jak je patrné z výše uvedených dat je výbuchová komora VK-20 vhodná nejen ke 

stanovení teplotních mezí výbušnosti, ale také lze pomocí této komory stanovit vliv 

inertního plynu na teplotní i koncentrační meze výbušnosti. Díky této skutečnosti se stává 

navrhované zařízení univerzálním, což vede k jeho širší využitelnosti. 
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6. Přínos disertační práce pro vědní obor 

Předkládaná disertační práce řeší problematiku stanovení teplotních mezí 

výbušnosti. Tento technicko-bezpečnostní parametr je často opomíjen. Teplotní meze 

výbušnosti hořlavých kapalin jsou přitom názornějším vyjádřením potenciálního ohrožení 

než hodnoty koncentračních mezí výbušnosti. 

Při návrhu metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti byl kladen důraz 

zejména na co největší srozumitelnost a jednoduchost, aby nedocházelo ke zbytečným 

chybám při měření. 

Důraz na jednoduchost měření se odráží také v zařízení, které bylo pro tento případ 

zkonstruováno. Jednoduchost v konstrukci zařízení umožnila následně zařízení doplnit o 

díly, které jsou velice snadno instalovatelné, případně demontovatelné a díky tomu se 

zařízení stalo velice univerzální a využitelné i pro jiné typy měření aniž by došlo k újmě na 

funkčnosti zařízení.  

 

Měření možná na tomto zařízení: 

1. Stanovení teplotních mezí výbušnosti hořlavých kapalin (včetně směsí 

kapalin a vodných roztoků), 

2. Stanovení koncentračních mezí výbušnosti plynů a par hořlavých kapalin, 

3. Stanovení koncentračních mezí výbušnosti směsi (kapalina + plyn). 

Pozn.: Měření uvedená v bodech 2 a 3 je možné provádět i za zvýšených teplot (cca 

do 300°C).  

 

Důležitým přínosem pro vědní obor je také skutečnost, že mimo vytvořené 

metodiky bylo navrženo a vyrobeno zařízení, na kterém je možné, kromě teplotních mezí 

výbušnosti stanovovat také další parametry, které pomohou k celkovému hodnocení 

hořlavých látek, zejména hořlavých kapalin a plynů. 

Pro zvýšení přínosu pro vědní obor a následně také pro praxi bych doporučil další 

práci s tímto zařízením, aby jej bylo možno dále rozvíjet a doplnit o vhodný způsob 

chlazení, díky kterému by bylo možné stanovit také teplotní meze výbušnosti nízko 

vroucích kapalin.  

Přínos pro vědní obor spatřuji také ve skutečnosti, že v rámci disertační práce a 
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navázaných témat studentských závěrečných prací bylo naměřeno velké množství dat, 

které je možné dále využívat a tím dále řešenou problematiku v rámci oboru dále rozvíjet. 

Po důkladném ověření doporučuji zaměřit se také na stanovení technicko-

bezpečnostních parametrů směsi hořlavých kapalin, protože v praxi se v zařízeních 

nevyskytují pouze čisté kapaliny. V době mimořádné události (poruchového stavu) může 

dojít ke smísení různých hořlavých kapalin, čímž dojde ke změně výbuchových parametrů. 
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7. Přínos disertační práce pro praxi 

Přínos disertační práce pro praxi spočívá v návrhu alternativního měření teplotních 

mezí výbušnosti a konstrukci zkušebního zařízení. Teplotní meze výbušnosti hořlavých 

kapalin jsou přitom názornějším vyjádřením potenciálního ohrožení než hodnoty 

koncentračních mezí výbušnosti. V současné době se stanovují u hořlavých kapalin 

koncentrační meze výbušností, což může být v situacích, kdy je třeba rychle rozhodnout 

limitující prvek, protože tyto meze nemají tak jasnou vypovídací hodnotu jako meze 

teplotní. 

Při návrhu metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti byl kladen důraz 

zejména na co největší srozumitelnost a jednoduchost, aby nedocházelo ke zbytečným 

chybám při měření. 

Důraz na jednoduchost se odráží také v zařízení, které bylo pro tento případ 

zkonstruováno. V průběhu konstrukce byla vzata v úvahu myšlenka, aby zařízení bylo do 

jisté míry univerzální a aby bylo možné jeho využití i pro jiná měření. Díky tomu je možné 

jeho využití i pro jiná měření. 

Lze tedy konstatovat, že přínosem disertační práce pro praxi je skutečnost, že byla 

vytvořena funkční metodika stanovení teplotních mezí výbušnosti a zkonstruováno 

zařízení, které je možné dále rozvíjet tak, aby byl dále rozšířen soubor níže uvedených 

měření, které je možné na tomto zařízení provádět. 

 

Měření možná na tomto zařízení: 

1. Stanovení teplotních mezí výbušnosti hořlavých kapalin (včetně směsí kapalin a 

vodných roztoků), 

2. Stanovení koncentračních mezí výbušnosti plynů a par hořlavých kapalin, 

3. Stanovení koncentračních mezí výbušnosti směsi (kapalina + plyn). 

Pozn.: Měření uvedená v bodech 2 a 3 je možné provádět i za zvýšených teplot (cca 

do 300°C). 

 

 Je možné říci, že pro praxi je možná důležitější konstrukce výše popsaného 

zařízení, než návrh metodiky, která má větší význam pro vědní obor. Metodika umožní 

stanovení teplotních mezí výbušnosti, tedy dokáže srozumitelně a jednoznačně upozornit 
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na možné hrozící nebezpečí v případě náhlé odchylky od provozního stavu. Na druhou 

stranu zařízení díky své konstrukci, a jak bylo několikrát zmíněno, univerzálnosti, 

umožňuje rozvinout již stávající certifikované metodiky měření do měření, které jsou 

založeny spíše na bázi experimentu než rutinních měřeních v souladu s danými 

metodikami. V současné době se objevuje z praxe stále více požadavků, které vyžadují 

právě experimentální přístup, což dokazuje i rostoucí spolupráce Fakulty bezpečnostního 

inženýrství s firmami a zkušebními ústavy působícími v oblasti protivýbuchové prevence a 

zkušebnictví v požární ochraně. 
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8. Závěr 

Problematika stanovení teplotních mezí výbušnosti je stále aktuálním tématem, 

zejména z pohledu neustálého vývoje technologií a s tím související potřebou využívání 

nových látek. Pokud vyrobíme, nebo použijeme novou kombinaci látek v technologii, 

musíme vzít v úvahu i rizika, která z tohoto kroku mohou vyplynout. Měření a 

vyhodnocování technicko-bezpečnostních parametrů, mezi které patří i teplotní meze 

výbušnosti, jsou důležitou částí při vyhodnocování míry nebezpečí a stanovení s tím 

souvisejících bezpečnostních opatření.  

Návrh metodiky je založen na informacích a zkušenostech jednak z již 

realizovaných experimentů a také z faktů získaných studiem uvedených v odborné 

literatuře. Velmi důležitým kritériem pro návrh vhodné metodiky stanovení teplotních 

mezí výbušnosti byla její jednoduchost a realizovatelnost měření. Tohoto cíle se podařilo 

dosáhnout díky konstrukci zařízení, které bylo vyrobeno pro ověření funkčnosti navržené 

metodiky. Díky své jednoduchosti se zařízení ukázalo jako velice univerzální a snadné na 

obsluhu což umožní využívání zařízení také studenty v rámci praktických laboratorních 

cvičení zaměřených na stanovení některých požárně-technických parametrů a při řešení 

úkolů plynoucích ze zadání studentských závěrečných prací. 

Z hlediska praktického využití je nutné zdůraznit zejména značnou univerzálnost 

zkonstruovaného konstruovaného zařízení, což bylo prakticky ověřeno. Univerzálnost 

spočívá v tom, že na jednom zařízení je možné získat hned několik hodnot, respektive 

stanovit kromě teplotních mezí výbušnosti, pro které bylo toto zařízení primárně 

konstruováno, také meze koncentrační. Rovněž je možno na zařízení stanovit vliv inertu na 

hořlavou kapalinu nebo plyn. 

Pro zvýšení přínosu pro vědní obor a následně také pro praxi bych doporučil další 

práci s tímto zařízením, aby jej bylo možno dále rozvíjet a doplnit o vhodný způsob 

chlazení, aby bylo možné stanovit také teplotní meze výbušnosti nízko vroucích kapalin. 

Po důkladném ověření doporučuji zaměřit se také na stanovení technicko-

bezpečnostních parametrů směsi hořlavých kapalin, protože v praxi se v zařízeních 

nevyskytují pouze čisté kapaliny, ale v době mimořádné události může dojít ke smísení 

různých hořlavých kapalin, čímž dojde ke změně výbuchových parametrů.
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9. Summary 

Thesis named „Proposal of methodology for specification of thermal explosive 

limits“ provides suitable methodology for specification of thermal explosive limits and 

construction of equipment for validation of suitability of suggested methodology. To be 

able to verify the suggested methodology, a specific criteria had to be kept during the 

construction of the equipment, such as e.g. cubical law, possibility of fusion inicilization 

by different kind of iniciators, possibility of measurement even with raised temperatures 

etc.  

It was necessary to labour the theory of the liquid evaporation problematics and 

specifying the concentration explosive limits, methodologies of the thermal explosive 

limits specifications and last but not least also inertization of explosive sets for execution 

of above mentioned concept, and based on gained experience and informations from 

research of above mentioned domains it was possible to make a proposal of equipment for 

specifying the thermal explosive limits, to validate the equipment functionality in the 

specified range of thermal explosive limits of chosen liquid and appraise the measured 

results. 

For reaching the specified aim an empiric method of research was chosen, which 

was method of measurement and experiment by which based on documents and theoretical 

assumptions the designed equipment was exposed to leverage of specific and ahead 

specified conditions and the outcome of this equipment was then evaluated. The 

comparative method was by resolution approved as not suitable, because there is no master 

comparative model with regard to the aim that is being solved. 

The thermal explosive limits as a technical safety parameter are unfortunately often 

marginalized, nevertheless the thermal explosive limits especially of combustive liquids 

are more illustrative representation of potential danger than values of concentration 

explosive limits. Currently the concentration explosive limits are specified for combustive 

liquids, which can be limiting in situations when it is necessary to decide quickly, because 

these limits do not have that clear predicative value as the thermal limits. 
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During the proposal of  methodology for specification of thermal explosive limits 

the accent was put especially on utmost understandability and simplicity to avoid 

unnecessary mistakes during measurements and this simplicity is present also in the design 

of the equipment. During the design phase an idea of certain universalism was realized to 

be able to use it also for other measurements, e.g. specification of thermal explosive limits 

of combustive liquids (including liquid fusions), specification of concentration limits of 

explosive gases and vapours of combustive liquidsand specification of concentration limits 

of fusion explosiveness (liquid + gas). Measurement of concentration limits of explosive 

gases and vapours of explosive liquids ans specification of concentration limits of fusion 

explosiveness (liquid + gas) can be conducted even by elevated temperatures, i.e. 

temperatures up to c. 300°C. 
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Příloha E - Výňatek z bezpečnostního listu – Lampový olej 

 



 

 

110 

 

 



 

 

111 

 

Příloha F - Výsledky měření – Lampový olej 
Inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje 

Teplota 
kapaliny [0C] 

Výbuch 
A/N 

Koncentrace O2 
[% obj] 

Koncentrace N2 
[% obj] 

Poznámky 

75,66 Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 

85 N 18 81  

85 N 18,5 80,5  

85 A 19 81  

85,33 87 A 19 81 

84 A 19 81 

95 N 11 88  

95 N 11,5 87,5  

95 A 12 87  

94,66 93 A 12 87 

96 A 12 87 

105 N 11 88  

105 N 11,5 87,5  

105 A 12 87  

105 104 A 12 87 

106 A 12 87 

115 A 12 87  

115 N 11 88  

115 A 11,5 87,5  

114,66 

 

113 A 11,5 87,5 

116 A 11,5 87,5 
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125 N 12 87  

125 N 12,5 86,5  

125 A 13 86  

125 124 A 13 86 

126 A 13 86 

135 N 14 85  

135 N 14,5 84,5  

135 A 15 84  

135,33 134 A 15 84 

137 A 15 84 

145 N 16 83  

145 A 17 82  

145 A 16,5 82,5  

145,33 144 A 16,5 82,5 

147 A 16,5 82,5 

155 N 16,5 82,5  

155 A 17 82  

155 154 A 17 82 

156 A 17 82 

165 N 17,5 81,5  

165 A 18 81  

164,66 163 A 18 81 

166 A 18 81 

171,33 Horní teplotní mez výbušnosti 21% O2 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
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Příloha G - Výsledky měření – Lampový olej 
Stanovení teplotních mezí výbušnosti. - LEP 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

70 
80 
85 
90 

100 
108 
110 
105 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

70 
80 
85 
90 

100 
110 
115 
107 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
104 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
106 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 
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Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
103 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
105 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
108 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
106 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
104 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 
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Číslo měření Teplota kapaliny 
[°C] 

Výbuch 

1 
2 
3 
4 
5 

90 
100 
110 
115 
106 

NE 
NE 

ANO 
ANO 
NE 

 

Pozn.: Hodnoty uvedené tučně jsou mezní hodnoty. 
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Příloha H - Výsledky měření – Lampový olej - UEP 
Stanovení teplotních mezí výbušnosti. - UEP 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
171 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
173 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

155 
160 
165 
170 
175 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
172 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
174 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 
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Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
176 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
174 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
175 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
173 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

155 
160 
165 
170 
175 
174 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
NE 

Pozn.: Hodnoty uvedené tučně jsou mezní hodnoty. 
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Příloha I - Výsledky měření – Motorová nafta - LEP 

Stanovení teplotních mezí výbušnosti. - LEP 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

55 
60 
65 
70 
80 
90 
95 
96 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

55 
60 
65 
70 
80 
90 
95 
94 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
ANO 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

55 
60 
65 
70 
80 
90 
95 
99 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

55 
60 
65 
70 
80 
90 
95 
97 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 



 

 

119 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

75 
80 
90 
95 
96 

NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

75 
80 
90 
95 
98 

NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

75 
80 
90 
95 
94 

NE 
NE 
NE 

ANO 
ANO 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

75 
80 
90 
95 
93 

NE 
NE 
NE 

ANO 
ANO 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

75 
80 
90 
95 
95 

NE 
NE 
NE 

ANO 
ANO 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

75 
80 
90 
95 
96 

NE 
NE 
NE 
NE 

ANO 
Pozn.: Hodnoty uvedené tučně jsou mezní hodnoty. 
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Příloha J - Výsledky měření – Motorová nafta - UEP 
Stanovení teplotních mezí výbušnosti. - UEP 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

150 
155 
160 
170 
175 
180 
185 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

150 
155 
160 
170 
175 
180 
185 
186 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

150 
155 
160 
170 
175 
180 
185 
190 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
189 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 
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Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
186 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
187 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
183 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
185 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
190 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

 

Číslo měření Teplota kapaliny [°C] Výbuch 
1 
2 
3 
4 
5 

170 
175 
180 
185 
187 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
NE 

Pozn.: Hodnoty uvedené tučně jsou mezní hodnoty. 
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Příloha K - Bezpečnostní list – Motorová nafta 
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