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Anotation 

 

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. 
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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.  

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. 

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. 



7 

 

 

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; 

• 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. Návrh metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.2.1. 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.“ 
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3.2.2. 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.  

3.2.3. 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. 

3.2.4. 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. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. Technický popis zkušebního zařízení 

Detailní popis konstrukce zkušebního zařízení VK-20 je popsán v následující 
kapitole č. 3.3. 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. 
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3.2.7. 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. 

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 uvolnit hliníkovou folii 
(alobal), tak aby došlo k pozvolnému úniku směsi par a inertního plynu z výbuchového 
prostoru. 
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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.  

3.2.8. 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. 

Stanovení mezí výbušnosti se provede dle následujících tabulek č. 1 a 2. 

 

Tabulka č. 1  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. 2  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 
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3.2.9. 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. 

3.2.10.  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. 

3.2.11. 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. 

3.3. 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 (dále jen „VK-20“), viz Obr. 1.  
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Obr. 1 Výbuchová komora VK-20 

 

3.3.1. 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. 2, vede několik otvorů, které jsou 
osazeny 3/8 ventily. Tyto ventily slouží jako průchodky pro umístění měřících čidel a 
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 
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Obr. 2 Uspořádání vnitřního prostoru výbuchové komory [27] 

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. 

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 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. 

3.3.2. 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 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 
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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.  

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. 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. 

3.3.3. 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 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. 



16 

 

 

3.3.4. 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.  

3.3.5. 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, 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. 

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. 

3.3.6. Bezpečnostní prvky výbuchové komory 

Z důvodu zajištění bezpečnosti při práci s VK-20 a v jejím okolí bylo nutné doplnit 
zařízení a laboratoř o další bezpečnostní prvky, které zajišťují jak pasivní, tak i aktivní 
bezpečnost osob. Těmito prvky jsou: 



17 

 

 

• Ochrana před účinky vysokého napětí, 

• Ochrana před popálením a nežádoucímu hoření. 

3.4. 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, motorová 
nafta). V následující části kapitoly jsou uvedeny výsledky měření (tabulka č.3) a příklad 
záznamů jednotlivých pokusů, viz Obr 3.  

Tabulka č. 3  Teplotní meze výbušnosti spolu s nejistotou měření 

Hořlavá kapalina Dolní bod výbušnosti Horní bod výbušnosti 

Lampový olej 105,33 ±  1,14 176,33 ±  1,13 

Motorová nafta 93,4 ±  1,43 186,8 ±  1,62 
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Obr. 3  Průběh iniciace:  Stanovení LEP lampového oleje při 106°C [28] 

Dílčí závěr 

Po provedení ověřujících měření je možné konstatovat, že navržená alternativní 
metoda stanovení teplotních mezí výbušnosti je funkční a lze pomocí této metodiky 
hořlavé kapaliny zatřídit do příslušných tříd nebezpečnosti.  

3.4.1. Další ověřující měření 

V rámci ověření funkčnosti zkonstruovaného zařízení proběhly 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 
podrobně publikovány v kapitolách 5.4 disertační práce. 

Dílčí závěr 

Na základě provedených ověřovacích měření lze říci, že výbuchová komora  
VK-20 je vhodným zařízením také pro stanovení koncentračních mezí výbušnosti par 
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hořlavých plynů a také lze pomocí této komory stanovit vliv inertního plynu na teplotní i 
koncentrační meze výbušnosti. Díky této skutečnosti se stává navrhované zařízení 
univerzální, což vede k jeho častější využitelnosti. 
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4. 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 
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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5. 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 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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6.  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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