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ZÁKLADNÍ POJMY 

Dle [1] 

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

která, pokud dojde k iniciaci, může vyvolat exotermickou reakci s oxidačním 

prostředkem. 

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

tlaku nebo vzrůstem těchto obou veličin současně. 

� Deflagrace: výbuch šířící se podzvukovou rychlostí. 

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

� Rozsah výbušnosti: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při kterém může 

nastat výbuch. 

� Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti. 

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

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

výbušnosti. 

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

zkoušky, při které kapalina vytvoří dostatečné množství plynu a par, že po aplikaci 

iniciačního zdroje okamžitě vzplane. 

� Body výbušnosti: (explosion points): dolní a horní bod výbušnosti vymezují 

rozsah výbušnosti. 

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

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

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

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

� 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. 

� Inertizace: (inerting), přidávání inertní látky tak, aby bylo zabráněno vzniku 

výbušných atmosfér. 

� Mezní  koncentrace kyslíku LOC: (limiting oxygen  cocentration), nejvyšší 

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

může dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu. 

� Kubická nádoba: má poměr délky k průměru menší než 1 : 2. 



   
 

2 

� Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy. 

� Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci. 

� Rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dττττ)výb: směrnice tečny v inflexním 

bodě výbuchové křivky (závislost tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené 

nádobě) 

� Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dτ)max a kubická konstanta Kg resp. Ks 

jsou měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi. 

� Maximální výbuchový tlak pmax: (maximum explosion pressure): maximální tlak 

vznikající při výbuchu v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za 

stanovených podmínek zkoušky (při optimální koncentraci). 

� Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dττττ)max: (maximum rate of 

explosion pressure rise): maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při 

výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené 

nádobě za stanovených zkušebních podmínek. 

� Tlak nasycených par: ps [Pa] je maximální množství par, vyjádřené parciálním 

tlakem příslušné látky, v daném systému. Všechny kapaliny vytvářejí nad svým 

povrchem páry, jejichž množství závisí na teplotě, době vypařování a na 

vzdálenosti od povrchu. 

� Minimální inicia ční energie MIE: (minimum ignition energy): nejnižší 

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

vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné atmosféry při stanovených zkušebních 

podmínkách. 

 

Dle literatury [3] 

� Teplota vzplanutí: je nejnižší teplota, při které hořlavá látka za normálního tlaku 

vyvine tolik hořlavých par, že tyto páry se smísí se vzduchem a po přiblížení 

plamene vzplanou.   
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1. ÚVOD 

V dnešní době se průmysl neobejde bez používání širokého spektra hořlavých látek. 

Ať už se jedná o látky tuhé, kapalné nebo plynné, představují při větších množstvích, které 

se v průmyslu běžně nachází, velké nebezpečí požáru nebo výbuchu.  

Výbuch je nežádoucí jev, trvající řádově jen několik milisekund, který se vyznačuje 

náhlým zvýšením  tlaku a teploty. Tyto účinky jsou tak velké, že boří stavební konstrukce, 

ničí technologické zařízení a často jsou doprovázeny těžkými poškozeními zdraví              

a ztrátami na lidských životech. Výbuch na bázi hoření je za určitých podmínek možný 

všude tam, kde je přítomen hořlavý plyn, páry nebo mlhy hořlavých kapalin nebo jemné 

částice tuhé oxidace schopné látky.  

Primární protivýbuchová ochrana se zabývá především zabránění vzniku výbušné 

atmosféry. Jedno z těchto účinných a hodně používaných bezpečnostních opatření je 

nakládání s látkou mimo její rozsah výbušnosti, respektive rozsah nebezpečí. Abychom 

tento rozsah mohli určit, potřebujeme dobře znát vlastnosti daných hořlavých látek.           

U hořlavých kapalin se jedná především o teplotní meze výbušnosti. Určit dolní a horní 

teplotní meze výbušnosti vybraných hořlavých kapalin bylo jedním z mých úkolů.  

Hlavní cíl této práce je prozkoumání vlivu vybraných inertních plynů na změny 

teplotních mezí výbušnosti daných hořlavých kapalin. K tomuto účelu bylo zkonstruováno 

nové zařízení VK - 20, na kterém jsem prováděl svá měření. Jako u každého nového 

zařízení musela být i u VK - 20 vypracována metoda a postup měření. 

V práci bude  také popsán postup zkoušek, jaké technicko bezpečnostní parametry 

se sledovaly a jaké způsoby měření byly použity. Výsledky všech měření a výpočtů budou 

zpracovány do tabulek a následně zhodnoceny ve formě grafů. 
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2. TEORETICKÁ ČAST 

Něž začneme stanovovat teplotní meze výbušnosti, musíme si nejdříve ujasnit co 

vlastně výbuch je, jaké má parametry, na čem tyto parametry závisí, kde a za jakých 

podmínek může dojít k výbuchu. Nezbytnou úlohu zde hraje také samotná hořlavá látka, 

zejména její technicko bezpečnostní parametry. Nemalou roli na charakter výbuchu má       

i prostředí, jako je tvar nádoby a podobně. V této části jsou také uvedeny některé důležité 

vztahy, které nám pomohou pochopit průběh jevů předcházející výbuchu i výbuch 

samotný.    

 

2.1. Všeobecné poznatky o výbuchu 

(Podle [20]) je výbuch definován jako šíření plamene ve zcela uzavřených nebo 

téměř uzavřených nádobách s připravenou směsí hořlavých plynů, rozptýleného prachu 

(rozptýlených prachů), hořlavé páry (hořlavých par), aerosolů hořlavých kapalin nebo 

směsí z nich v plynném oxidačním médiu jako je vzduch.  

 

Je to tedy prudká exotermní reakce, kdy hoření vyvíjí větší množství tepla, než je 

odváděno. To způsobí v uzavřené nádobě zvýšení tlaku.  

 

(Dle [1]) K výbuchu může dojít jen tehdy, má-li k dispozici prostor, ve kterém se 

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

prostředkem a je-li  přítomen dostatečně silný iniciační zdroj. Hořlavou látkou může být 

hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený hořlavý prach nebo kombinace 

těchto látek nazvaná hybridní směs. 

 

Na základě [20]  se za výbušné látky považují takové látky, které mohou exotermně 

reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu, nebo u nichž dochází při 

definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření, nebo které při 

zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě. 
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2.1.1. Teorie výbuchu 

Výbuch je tedy určitý druh hoření, probíhá tedy vždy v plynné fázi. Počáteční 

iniciace vede nejdříve k přeměně kapalné nebo tuhé látky na plyny. Teprve v plynné fázi 

dochází k dalšímu stádiu  procesu spojeného s vývojem tepla.  Směsi  takto vytvořených 

plynů a oxidačního prostředku mohou za určitých podmínek přecházet od relativně 

pomalého hoření ve výbuch.  Přechod pomalých dějů v rychlý až výbušný vysvětlují podle 

[2] dvě teorie: 

 

Teorie řetězových reakcí vychází z představ o existenci aktivních částic, aktivních 

center (např. radikálů), které vstupují do řetězových reakcí za vzniku dvou nebo více 

dalších aktivních částic. Tím jsou vytvářeny podmínky pro vzestup reakční rychlosti až 

k výbuchu i za konstantní teploty. Každá řetězová reakce sestává ze tří charakteristických 

částí: 

1) Iniciace řetězce, kterému dávají podnět tzv. aktivní centra (aktivované 

atomy nebo radikály, ionty) 

2) Rozvoj (propagace) řetězce, v této etapě dochází ke zvyšování počtu 

aktivních center a rychlosti reakce 

3) Zánik (terminace), může k němu docházet buď v objemu, nebo na stěnách 

nádoby. 

 

Teorie tepelného výbuchu  předpokládá, že teplo, uvolňované při chemické 

reakci, zvyšuje teplotu prostředí a ovlivňuje růst rychlostní konstanty chemických reakcí. 

Většina výbušných dějů v plynné fázi se vysvětluje společným tepelně-řetězcovým 

mechanismem, v některých případech se uvažuje pouze mechanismus tepelný.  

2.1.2. Druhy výbušných přeměn 

Podle [2] se při výbušné přeměně uvolňují plyny. Rychlost jejich vývoje a rychlost 

tlakových změn v soustavě závisí na lineární rychlosti výbušné přeměny. Podle lineární 

rychlosti výbušné přeměny a tlakových změn rozdělujeme výbušné přeměny do tří skupin: 

       

1) Explosivní hoření (deflagrace) 

2) Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

3) Detonace (výbuch prvého řádu) 
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Explosivní hoření je charakterické nízkou lineární rychlostí, řádu (10-1-101)    

[m*s-1]. Plynné produkty mají dostatek času k úniku z reakčního pásma. To znamená, že 

tlak nevzrůstá s časem a celý proces probíhá v podstatě za stálého tlaku, v reakčním 

pásmu. Hmotnost plynů, vzniklých hořením v místě reakční zóny za určitý časový interval, 

se musí rovnat hmotnosti plynů odtékajících z místa reakce za tentýž časový interval. 

 

Vlastní výbuch [2] tvoří přechod mezi explosivním hořením a detonací.  Lineární 

rychlost roste s tlakem. Nestačí-li již zplodiny reakce unikat z reakční zóny, dochází ke 

zvýšení tlaku a dalšímu narůstání lineární rychlosti. Tím může přejít vlastní výbuch 

v detonaci. Je-li však vlastní výbuch vyvolán např. detonační vlnou jiné výbušniny za 

podmínek, kdy je zajištěn odvod zplodin z reakční zóny, může výbuch přejít zpět 

v explosivní hoření. Rychlost vlastního výbuchu je řádově  105[m*s-1], mnohem vyšší než 

u explosivního hoření. Není jednoznačně určena druhem výbušniny a podmínkami 

výbuchu. 

 

Detonace [2]  je nejrychlejší druh výbušné přeměny. Narůstáním tlaku v reakční 

zóně je dosaženo maximální rychlosti, kterou se danou výbušninou výbušná přeměna šíří. 

Detonační rychlost je stálá, závisí hlavně na druhu použité výbušniny a jen málo na 

podmínkách výbuchu. V místě detonace vzniká velkou rychlostí množství plynných 

zplodin a tlakový skok, tzv. detonační vlna (řádu až 1-101 [MPa]). Rozdíl tlaků v čele 

detonační vlny a pásmu následujícím za ní, vytváří tzv. skok zhuštění , ráz. Vysoké tlakové 

rozdíly jsou příčinou destrukčních účinků detonace. Po ukončení výbuchu se za rázovou 

vlnou pohybuje pásmo stlačeného vzduchu, plamen a výbuchové zplodiny. Detonace je 

provázena tlakovými, tepelnými, zvukovými a světelnými efekty.  
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2.1.3. Výbuchová křivka 

Podle [1] můžeme podle narůstání tlaku výbuch rozdělit do několika fází, které 

popisuje tzv. výbuchová křivka (závislost tlaku na čase při výbuchu v uzavřeném objemu). 

 
Graf 1  Výbuchová křivka dle [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. Od bodu C do bodu D se rychlost 

narůstání výbuchového tlaku zmenšuje v důsledku ubývání reakčních složek, až         

v bodě D je nulová. Od bodu D tlak klesá vlivem snižování teploty spalin a kondenzace 

par. 

 

Na křivce nás nejvíce zajímá výbuchový tlak  (hodnota v bodě D ), značí se pvýb. 

Dále nás zajímá inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší 

(bod C). Velikost tohoto narůstání výbuchového tlaku vyjadřuje směrnice tečny 

v inflexním bodě C:                       

výbdt

dp

t

p
tg 







≅
∆
∆=α     (1) 
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Výraz 
výbdt

dp








 vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi 

o koncentraci cx v uzavřeném objemu. Nejvyšších hodnot nabývají při optimální 

koncentraci copt. Takové hodnoty pak nazýváme maximální výbuchový tlak a maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku. Značíme je pmax a (dp/dt)max. Podle [5] maximální 

výbuchový tlak (maximum explosion pressure) je maximální tlak, který se vyvine 

v uzavřené nádobě během výbuchu atmosféry o optimální koncentraci za určených 

podmínek testu. Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (max. rate of explosion 

pressure rise) je maximální hodnota narůstání tlaku za časovou jednotku během výbuchu 

všech výbušných atmosfér v mezích výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za 

specifických podmínek testu.  

Na tvar výbuchové křivky a velikost výbuchových parametrů pmax a (dp/dt)max má 

velký vliv druh hořlavé látky. K posouzení nebezpečnosti hořlavých látek nám slouží jejich 

požárně technické charakteristiky.  

 

2.2. Požárně technické charakteristiky hořlavých látek 

Dle [6] se kapaliny považují za hořlavé jen tehdy, mají-li definovanou teplotu 

vzplanutí a nebo teplotu vznícení.  Ve smyslu ČSN 65 0201 se za hořlavé kapaliny 

(suspenze nebo emulze) považují ty, které při atmosférickém tlaku splňují následující 

podmínky: 

• Jsou kapalné při teplotách, ve kterých se ve výrobních a skladovacích 

prostorech vyskytují. 

• Mají definovanou teplotu vzplanutí. To znamená, že mají definovanou 

teplotu vzplanutí dle normou určených zkušebních metod. 

• Lze u nich stanovit teplotu hoření. 

 

Hořlavé kapaliny patří mezi často používané látky, které svými vlastnostmi 

představují zvýšené požární nebezpečí v závislosti na oblasti jejich použití. Obecně lze říci, 

že při posuzování požárního nebezpečí hořlavých kapalin je nevyhnutelné sledovat jejich 

fyzikálně chemické parametry stejně tak, jako fyzikálně chemické základy metod 

používaných při zkušebních testech. 
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2.2.1. Fyzikálně chemické vlastnosti 

Molekulová hmotnost 

Podle [8] molekulová hmotnost je hmotnost molekuly [kg,  g] 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.  

 

Měrná hmotnost plynné fáze  

Dle [8] se měrná hmotnost plynné fáze často uvádí jako poměrové číslo. Udává 

měrnou hmotnost páry  (nebo plynu), vztaženou k měrné hmotnosti vzduchu za stejného 

stavu (měrná hmotnost vzduchu rovna 1). Látky s hodnotou menší než 1 mají snahu 

vystupovat nahoru, látky s hodnotou větší než 1 se drží, podle míry rozdílu od 1, při zemi 

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

hmotnosti 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. 

 

Měrná hmotnost kapalné fáze 

Má význam pro posouzení chování látky při represivním zásahu. Látky s měrnou 

hmotností menší než 1 kg*m-3 mají snahu plavat na vodě. Pokud jsou to navíc kapaliny ve 

vodě rozpustné, vyvstává řada problémů při jejich hašení. 

 

Tlak nasycených par 

Podle [6] 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. 
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Teplota varu 

 Z [8] vyplývá, že 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 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. Podle počáteční teploty destilace lze přibližně odhadnout třídu 

nebezpečnosti. 

 

Tabulka 1 Přibližný odhad třídy nebezpečnosti [8] 
 

Počáteční teplota destilace Třída nebezpečnosti dle ČSN 65 0201 

do 1350C I 

od 1350C do  2000C II 

nad 2000C III 

 

Spalné teplo  

Podle [6] je spalné teplo množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením látky 

a ochlazením zplodin hoření na původní teplotu. Je mírou tepelné energie obsažené v látce.  

Hodnota spalného tepla snížená o hodnotu kondenzačního tepla vodní páry, 

vyskytující se ve zplodinách hoření, se nazývá výhřevnost.  Stanovením výhřevností se 

zabývá norma  ČSN 65 6169. 

 
Slučovací teplo  

Z [9] vyplývá že, slučovací teplo je množství tepla, které se uvolní nebo pohltí při 

reakci (za tlak 0,1 MPa a při určité teplotě),  v níž výchozí látky jsou prvky a daná 

sloučenina jediným produktem. Slučovací tepla jsou vyjádřena k určitému standardnímu 

stavu a platí zde konvence, že slučovací tepla prvků jsou nulová. Jestliže je slučovací teplo 

kladné (endotermní sloučenina), tzn., že při rozkladu látky dochází k uvolňování tepla, 

můžeme předpokládat, že taková látka je nestálá a výbušná.  
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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. 

2.2.2. Technicko bezpečnostní parametry 

Teplota vzplanutí 

Na základě [9] 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 kPa. 

 Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti 

podle ČSN 65 0201 

 
Tabulka 2 Třídění hořlavých kapalin dle [11] 
 

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. 

Stanovení teploty vzplanutí se provádí podle druhu kapaliny buď v uzavřeném      

ČSN 65 6065, ČSN 65 6064,  ČSN 65 6244, nebo otevřeném kelímku 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 hranice 

výbušnosti. Protože stanovení neprobíhá přesně při rovnovážnému stavu kapalina  - pára, 

jsou experimentální hodnoty teploty vzplanutí o něco vyšší (až o 10 0C) než teplota, při 

které se podle křivky tlaku par vytvoří množství par odpovídající dolní hranici výbušnosti. 
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Teplota hoření 

Dle [8]  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 kPa. 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. 

 

Teplota vznícení 

 Je podle [8] nejnižší teplota horkého povrchu, při které se optimální směs par a 

nebo 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 3. 

 
Tabulka 3 Teplotní třídy dle [8] 
 

Příklad zatřídění Teplotní třída Teplota vznícení      
[ 0C] 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, například technologických zařízení. Jelikož literatura uvádí různé 

teploty vznícení, musíme brát v úvahu nejmenší z nich (jsme na straně bezpečnosti). 

Teplota vznícení se může vlivem různých materiálů ve srovnání s laboratorními 

podmínkami zkoušky značně měnit. Dle [4] 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.  
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Mezní experimentální bezpečná spára (MEBS) 

Dle [9] 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. (MEBS) se zabývá norma ČSN 33 0371, kde je popsána metodika zkoušky. 

Výsledky zkoušky se používají ke stanovení skupiny výbušnosti pro posouzení krytí 

elektrických zařízení určených do prostoru s nebezpečím výbuchu. 

 
Minimální zápalný proud ( MZP) 

Z [4] 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. 

 
Tabulka 4 Skupiny výbušnosti dle [ 4] 

 
Skupina výbušnosti MEBS [mm] MZPlátky/MZPmetanu Příklady 

I Methan v hlubinných důlních dílech 

II A >= 0,9 > 0,8 Methan v průmyslu, 

propan, butan 

II B > 0,5 ale < 0,9  >= 0,45 ale <= 0,8 Ethen (ethylen) 

II C < 0,5 < 0,45 Vodík, ethin, 

sirouhlík 

 
 
Minimální inicia ční energie (MIE) 

Podle [9] 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. 
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Kritický (limitní) obsah kyslíku 

Dle [8] 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.  

 
Další hodně důležité technicko bezpečnostní parametry byly popsány výše. Jedná 

se o  výbuchové charakteristiky, které představují  hodnoty maximálního výbuchového 

tlaku a maximální nárůst výbuchového tlaku (brizance směsi).  

2.3. Koncentrační hranice výbušnosti 

Pro postup stanovení koncentračních mezí výbušnosti plynů a par čistých látek        

i jejich směsí platí ČSN 65 03 02 – Koncentrační meze výbušnosti, hořlavé plyny a páry. 

(Dle [6]) Koncentrační hranice výbušnosti udávají rozmezí koncentrace hořlavé látky 

nejčastěji ve směsi se vzduchem, ve kterém dochází po iniciaci k hoření nebo výbuchu. 

2.3.1. Dolní a horní mez výbušnosti 

 Dolní koncentrační mez výbušnosti je nejnižší koncentrace hořlaviny vyjádřená 

v objemových % nebo v g.m-3 ve směsi se vzduchem nebo jiným oxidačním prostředkem, 

která je schopná při určité iniciační energii šířit plamen. 

 

 Horní koncentrační mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlaviny        

(plynu a par) vyjádřené v objemových % nebo v g.m-3  ve směsi se vzduchem, kyslíkem 

nebo jiným oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. 

 
Obrázek 1 Hranice (meze) výbušnosti dle [6] 
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2.3.2. Výpočet nebezpečné koncentrace hořlavých kapalin 

Vytváření nebezpečné koncentrace u hořlavých kapalin hrozí jestliže: 

 

Podle [1] 

                                              UELkcLELk bskutb ** 21 << ,   (2) 

kde:  

kb1, kb2  .....bezpečnostní koeficienty, 

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

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

 

V uzavřeném zařízení nebo nádrži se skutečná koncentrace par hořlavé kapaliny 

rovná koncentraci nasycených par: 

cskut  = cs , 

kde: 

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

 

Koncentrace nasycených par se vypočítá: 

                                                     ,100.
prac

s
s p

p
c =     (3) 

 

kde: 

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

 Pprac .....pracovní tlak v Pa. 

Objemová koncentrace par cv se může přepočítat na hmotnostní koncentraci cm           

v g .m-3: 

 

                                                         
t

m V

cM
C

.100

.=  ,    (4) 

kde: 

 

 M .....molární hmotnost v kg.kmol-1, 

 Vt  .....molární objem při teplotě tprac v m3.kmol-1. 
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Molární objem Vt při teplotě tprac se vypočítá: 

 

                                                 
prac

o

o

prac
t p

p

T

T
VV .*0=  ,   (5) 

kde: 

 Vo = 22,4135 m3.kmol-1  (při T0 a p0), 

 Po = 1,01325.105 Pa, 

 Tprac = tprac + 273,15 K, 

 To = 273,15 K, 

 tprac   .....pracovní teplota ve °C, 

 pprac   .....pracovní tlak v Pa.        

 

 

2.3.3. Vliv koncentrace na maximální výbuchové parametry 

 
Hranice (meze) výbušnosti, a tedy i rozsah výbušné oblasti, jsou závislé na velikosti 

iniciační energie, počáteční teplotě, tlaku a přítomnosti inhibičních látek. V současnosti při 

posuzování výbušnosti prostředí je zaveden pojem tzv. nebezpečná koncentrace. Je to 

poloviční hodnota dolní koncentrační hranice výbušnosti. Provoz  považujeme za bezpečný 

při koncentraci dosahující maximálně hodnoty 50% z hodnoty dolní hranice výbušnosti. 

 

Zvýšením nebo snížením koncentrace od copt  se  pvýb a (dp/dt)výb  snižují až 

k mezím výbušnosti.  LEL – lower explosion limit, neboli dolní mez rozsahu výbušnosti 

představuje nedostatek hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. UEL -  upper 

explosion limit, neboli horní mez rozsahu výbušnosti představuje naopak nedostatek 

oxidačního prostředku.  
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Pro plyny a páry hořlavých kapalin: 
 

 
Graf 2  Pmax  plynu v závislosti na koncentraci dle [4] 

 
 
 

 

 
Graf 3  (dp/dt)max   plynu v závislosti na koncentraci dle [4] 
 

2.3.4. Le Chatelierovo pravidlo 

Pro výpočet koncentračních mezí lze použít tzv. Le Chatelierovo pravidlo. To podle 

[2] umožňuje vypočíst mez výbušnosti směsi, jsou-li známy meze výbušnosti jednotlivých 

složek soustavy. Platí: 

                                            

∑ +
=

k
p

L

p
L

in

i

i *
100

100
      [%] ,  (6) 

                                                100=+∑ ni pp        [%] .   (7) 
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Kde pi je objemové procento složky i ve směsi, Li je mez výbušnosti složky             

i v objemových procentech, pin  je objemové procento inertní složky ve směsi. Používá se, 

je-li obsah inertu větší než 50 %. Korekční koeficient k = 0,4 pro dolní, k = 1,3 pro horní 

mez. Do vztahu je nutné vždy dosazovat stejné meze, a to buď dolní, nebo horní. Výsledky 

z tohoto vztahu nejsou vždy úplně přesné, a proto pokusné hodnoty vykazují vždy větší či 

menší odchylky od výpočtu. Pravidlo má větší přesnost pro dolní meze než pro horní         

a vyhovuje tím lépe, čím je nižší obsah složek.  

 

2.4. Ovlivnění mezí výbušností plynů a par hořlavých kapalin 

Meze výbušnosti mají velký praktický význam, protože slouží zejména ke 

stanovení prostředí s nebezpečím výbuchu a tím upozornění na hrozící nebezpečí. 

Stanovení nebezpečí výbuchu dá teprve podnět k řešení otázek protivýbuchové ochrany. 

Meze výbušnosti ovlivňuje mnoho vlivů.  Skutečné pracovní podmínky se obvykle liší od 

laboratorních a proto je důležité znát možné vlivy na meze výbušnosti a uvažovat tyto 

vlivy při posuzování nebezpečí.  

2.4.1. Velikost iniciační energie Ei 

Z [4] vyplývá, že s rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, 

přičemž se zejména horní mez posouvá k vyšším hodnotám. Meze výbušnosti se běžně 

stanovují při pokojové teplotě, atmosférickém tlaku a standardní iniciační energii, která je 

u plynů a par Ei = 10J. U některých látek tyto standardní energie nestačí k iniciaci a proto 

je nutno použít energie vyšší.  

2.4.2. Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč 

Podle [1] se s rostoucím počátečním tlakem zvyšuje horní mez výbušnosti. (Dolní 

mez výbušnosti se snižuje jenom nepatrně). S klesajícím tlakem se zužuje rozsah 

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

vůbec nedochází při dané iniciační energii k výbuchu. Podtlak je tedy možno uvažovat 

jako protivýbuchové opatření. Vliv počátečního tlaku a iniciační energie na meze 

výbušnosti udává graf 4. 
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Graf 4   Vliv poč. tlaku a iniciační energie na meze výbušnosti dle [1] 

 

2.4.3. Počáteční teplota 

S rostoucí teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se 

snižuje a horní se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není pro všechny 

látky stejná. Platí empiricky stanovené rovnice, pomocí nichž lze orientačně vliv počáteční 

teploty vypočítat. 

       

Někteří autoři uvádějí tyto rovnice:        

Na základě [13]            

    

1) Autoři Gorjačev S.A. a Kluban V.S. vyjadřují vliv teploty na meze 

výbušnosti    u hořlavých kapalin takto: 

 

                                              )
1260

298
1(*298

−
−= prac

T

T
LELLEL ,   (8) 

 

                                              )
800

298
1(*298

+
+= prac

T

T
UELUEL ,   (9) 

 
kde:  

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

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

 Tprac                   ...pracovní teplota v K. 
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2)  Autor Bartknecht W. Uvádí pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin tyto  

výrazy: 

                          LELT = LEL25°C . / 1 – 0,001 . (t – 25) /,        (10) 

                          UELt = UEL25°C . / 1 + 0,00214 . (t-25) /,        (11) 

kde: 

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

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

 t                       …pracovní teplota ve °C. 

2.4.4. Vliv obsahu kyslíku 

Podle [7] kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Volně se vyskytuje 

v atmosféře a to (20,9% obj.), dále je vázaný ve vodě (88,8% hm.), a v různých oxidech, 

které jsou základními sloučeninami zemské kůry. Za běžných podmínek je kyslík bezbarvý 

plyn, bez chuti a zápachu, obtížně zkapalnitelný. Kyslík ve všech skupenstvích a stavech 

vystupuje především ve formě dvouatomových molekul O2 . Charakteristickou vlastností 

kyslíku je jeho schopnost slučovat se s většinou prvků za vývoje tepla a světla = hoření. 

Samotný obsah kyslíku ve vzduchu ovlivňuje rychlost hoření. Jak již bylo řečeno, výbuch 

je jistý druh hoření, tudíž je jasné, že kyslík zde bude hrát velkou roli.  

Na základě [4] rostoucí obsah kyslíku posouvá horní mez výbušnosti výrazně 

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

výbušnosti zvýšený obsah kyslíku neovlivní, protože kyslík má zhruba stejnou měrnou 

tepelnou kapacitu jako dusík.  

Právě přivedením dusíku, CO2 nebo jiného inertního plynu lze dosáhnout snížení 

obsahu kyslíku (tzv. částečná inertizace) a tím zvýšení teplotních mezí výbušnosti              

u hořlavých kapalin. Závislost této změny na množství inertní příměsi  je předmětem této 

práce a bude dále rozvedeno. 

 

2.5. Vypařování kapalin 

Všechny kapaliny vytvářejí nad svým povrchem páry. Jejich množství je závislé na 

teplotě, době vypařování a na vzdáleností od hladiny. Hořlavá kapalina se vypařuje do 

nepohyblivého prostředí na základě molekulární difúze.  
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2.5.1.                                                                                                                                                               

Molekulární difúze a difúzní 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 dτ kolmo na plochu S ve směru 

osy x lze odvodit vztah: 

                                                   
dx

dc
SD

d

dn ⋅⋅−=
τ ,          (12) 

 

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 ([13]):   

                                                            )exp(0 RT

E
DD D−= ,         (13) 

 
 

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.  
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Jako příklad uvádím graf  5 - vytváření výbušných směsí v nádrži s benzenem. 

 
Graf 5  Vytváření výbušných směsí v závislosti na čase a výšce nádrže dle [8] 

 
kde: 

 DHV - dolní hranice výbušnosti, 

 HHV - horní hranice výbušnosti. 

2.5.2. Clausius - Clapeyronova rovnice  

Podle [2] Clausius - Clapeyronovu rovnici lze využít k výpočtu závislosti tenze 

nasycené páry na teplotě a k výpočtu teplot varu. 

 
 

                                                            2

ln

TR

H

dT

pd v

⋅
∆

=  ,                     (14) 

kde:  ∆Hv   … výparné teplo, 

        p       … relativní tlak, 

         R      … molová plynová konstanta (R = 8,314 v J*K-1*mol-1), 

         T      … teplota.  

Relativní tlak p tedy představuje rovnovážnou konstantu vypařování. Odpovídá 

tenzi nasycených par kapaliny při dané teplotě. 

Srovnání teplot varu různých kapalin při stálém vnějším tlaku nebo srovnání tenzí 

nasycených par při konstantní teplotě poskytuje informace o tendenci kapalin k 

vypařování. Z požárně bezpečnostního hlediska jsou tyto údaje jedním z kritérií pro 

zařazení kapalin do tříd hořlavosti a tvorby výbušných směsí. 
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2.5.3. Závislost tlaku nasycených par na teplotě 

Podle [2] údaje o tlaku nasycených par 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 lze odlogaritmováním získat závislost tenze 

nasycené páry na teplotě, která má exponenciální charakter: 

 

                                               






 ∆
−=

TR

H
Ap v

*
exp*                             (15)     

                                                       ( )CA exp=                        (16) 

 

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

 

Obdobou této rovnice je rovnice Antoinova, ta vystihuje závislost tlaku na teplotě 

od trojného bodu až po bod varu. 

                                                               
tC

B
Ap

+
−=log  ,            (17) 

 

kde: A,B,C … jsou empirické konstanty, 

         t … teplota ve 0C. 

 

Pro danou teplotu pak lze získat odpovídající tenzi nasycených par. Graf 6 

znázorňuje tenze nasycené páry pro dvě různé kapaliny. 

 
Graf 6  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 obrázek č. 2.   

 

 
Obrázek 2 Vztah mezi tlakem par,  tepl. a konc. hranicemi výbušnosti dle [10] 
 

kde: DTMV … dolní teplotní hranice výbušnosti, 

 HTMV … horní teplotní hranice výbušnosti. 

2.5.4. Vypařování kapalin do nepohyblivého prostředí 

Způsob rozdělení koncentrace par nad hladinou hořlavé kapaliny v závislosti na 

vzdálenosti od hladiny, včetně možných rozměrů zóny s nebezpečnou koncentrací 

vystihuje podle [4] obrázek č. 3. 

 

Obrázek 3 Koncentrace nasycených par v závislosti na vzdálenosti od hladiny dle [4] 
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Počátek souřadného systému x-y je zvolen ve vzdálenosti x od hladiny hořlavé 

kapaliny. V této vzdálenosti je koncentrace par hořlavé kapaliny nulová. Na osu x jsou 

vyneseny koncentrace par hořlavé kapaliny. Pro hladinu z obrázku platí, že se nachází ve 

vzdálenosti x = y.  Koncentrace par exponenciálně roste směrem k hladině kapaliny. Její 

změnu lze popsat závislostí: 

                                                             byac n += *  ,           (18) 
 
kde:  c … koncentrace par v daném bodě nad hladinou hořlavé kapaliny v obj %, 

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

a,b … konstanty. 

 

Konstanty určíme z okrajových podmínek : 

při     y = 0     je   c = co = 0,         tedy  b = 0 

při   y = x    je   c = cs,         tedy   cs = a*xn ,    neboli  
n
s

x

c
a =  

 
Z výrazu pro koncentraci par nad hladinou lze pomocí Fickova zákona a dalších 

matematických úprav dospět ke vztahu, jímž lze vypočítat vzdálenost, ve které je již 

koncentrace par kapaliny rovna nule: 

 

                                                     
( )

sc

nnD
x

−
+=

1

*1***2 τ
       (19) 

 

Podobně lze získat také vztah pro výpočet koncentrace par v libovolné vzdálenosti 

y od počátku souřadného systému: 

                              ( )

n

s
s nnD

c
ycc 














+
−

=
τ*1***2

1
**   ,  (20) 

 
kde: x … vzdálenost od povrchu kapaliny, kde je koncentrace par rovna nule, 

τ … doba vypařování  [hod], 

c … koncentrace par ve vzdálenosti y od počátku souřadnicového systému v obj.%,       

cs… koncentrace nasycených par hoř. kapaliny při dané teplotě kapaliny  v obj. %,  

D …difúzní koeficient s opravou na teplotu směsi par se vzduchem v m2*s-1. 
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Pro ropu a ropné produkty je n = 2, tudíž lze oba výrazy podstatně zjednodušit: 

 

                                          
sc

D
x

−
=

1

**12 τ
,         (21)  

                                      
τ**12

1
** 2

D

c
ycc s

s

−
= .             (22) 

 

Vzdálenost nad hladinou, kde je koncentrace par hořlavé kapaliny vyšší než 0,5 

LEL, se nazývá nebezpečná výška nad hladinou hořlavé kapaliny xneb a platí pro ni vztah: 

 

                          










−

−
=−=

ss
neb c

c

c

D
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1

**12 τ
.     (23) 

 

Pro vypařené množství pak platí následující vzorec: 

 

)1(*3
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****2

1

**12
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3 s
s

s

s
vyp c

D
Sc

c

D
S

c
m

−
=

−
= τρτρ ,       (24) 

 

kde: ρ … hustota par [kg*m-3], 

 S … výparná plocha [m2], 

  Cmin … dolní koncentrační mez [obj. %]. 
 

2.6. Teplotní hranice 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.  

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.  
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2.6.1. Horní a dolní teplotní hranice výbušnosti 

Stejně jako u koncentračních mezí výbušnosti existuje dolní koncentrační mez 

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

výbušnosti a horní teplotní hranice výbušnosti. 

 

Dolní teplotní hranice výbušnosti  

Podle [9] je to nejnižší teplota, při které se v uzavřeném prostoru zahříváním 

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

se vzduchem po iniciaci (jiskrou, plamenem, rozžhavenou spirálou) může šířit plamen. 

Můžeme tedy říci, že je to teplota, která odpovídá tlaku nasycených par při dolní hranici 

výbušnosti. Dolní teplotní hranici výbušnosti lze považovat za ekvivalentní hodnotu 

teploty vzplanutí. Z důvodu přesnější metodiky pro její stanovení je však hodnota dolní 

teplotní hranice výbušnosti nižší než teplota vzplanutí. 

 

Horní teplotní hranice výbušnosti 

Na základě [9] se za horní teplotní hranici 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 hranice výbušnosti se stanovují 

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

technologické zařízení) 

 

2.6.2. Rozsah výbušnosti a nebezpečí 

U hořlavých kapalin hrozí nebezpečí výbuchu pokud: 

 

(Podle [1])          
 

                                        LEP - ∆t   ≤ tprac  ≤ UEP + ∆t,     (25) 

kde: 

LEP, UEP  .....dolní a horní bod (teplotní mez) výbušnosti ve °C. 
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Podle norem [ČSN 65 0201 -Hořlavé kapaliny, ČSN 33 2320 - Předpisy pro 

elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par] je bezpečnostní 

hodnota ∆ t = 10 °C. Rozsah výbušnosti daný dolní a horní mezí výbušností zvětšený na 

každou stranu o ∆ t udává rozsah nebezpečí. 

 
 
Obrázek 4 Teplotní osa rozsahu výbušnosti a rozsahu nebezpečí dle [1] 
 
 
 

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

nebezpečí výbuchu  jestliže platí: 

 

 (podle [1])              

  
                                   kb1 * LEL < c skut  < cneb,H  = 100 – (100 – UEL) / kb2     (26) 
 
 
Skutečná koncentrace hořlavého plynu v objemových % se stanoví ze vztahu: 
 

 

                                                         100*
oxplyn

plyn
skut VV

V
c

+
= ,     (27) 

kde: 
 

 kb1, kb2 – bezpečnostní koeficienty. 
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2.7. Inertizace 

V praxi se inertizace používá na těch místech, kde nelze zabránit vzniku 

nebezpečné výbušné atmosféry a není-li možno zcela vyloučit iniciační zdroje. Inertizace 

je preventivní protivýbuchovou ochranou, která přemění původní výbušnou atmosféru na 

nevýbušnou. Základem inertizace je snížení obsahu oxidačního prostředku na takovou 

hodnotu, kdy směs hořlaviny, oxidačního prostředku a inertu není za daných podmínek 

výbušná. K tomuto účelu se používají tzv. inertní příměsi.   

2.7.1. Druhy inertních příměsí a jejich inertizační účinky 

K inertizaci se používá jak inertních plynů, tak tuhých inertních látek v práškovém 

stavu. Mezi inertní plyny patří zejména dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny, halogenované 

uhlovodíky nebo i vodní pára. Účinek inertních plynů spočívá v tom, že svou tepelnou 

kapacitou snižují rychlost šíření plamene a dále snižují koncentraci oxidačního prostředku 

ve směsi. Tím se výrazně zúží rozsah výbušnosti. Přičemž vliv inertizace je vidět zejména 

u horních koncentračních hranic výbušnosti, které představují nedostatek oxidačního 

prostředku. U dolních koncentračních hranic výbušnosti se vliv inertizace projeví jen 

nepatrně, neboť zde je oxidačního prostředku přebytek. Při inertizaci nemusí být všechen 

kyslík (oxidační prostředek) odstraněn, ale stačí aby byl zředěn na takovou hodnotu, která 

již není schopna šířit plamen (tzv. dusivý efekt). Obecně lze říci, že snížením koncentrace 

kyslíku pod 5% už nehrozí výbušnost směsi. 

 

 Tím, že inertní plyny zředí výbušný systém, zmenší koncentraci hořlavé látky. To 

způsobí snížení maximálních výbuchových parametrů a zvýšení minimální iniciační 

energie. Dalším důležitým inertizačním účinkem je tzv. chladivý efekt, např. u vodní páry. 

Vysokou inertizační schopnost mají halogenové uhlovodíky. Jejich inertizační efekt je dán 

chemickým dějem – antikatalický účinek. 

Další důležité inertní příměsi jsou inertní prachy. Jejich účinek závisí na druhu 

prachu a na druhu výbušné směsi. Základním předpokladem správného účinku je 

rovnoměrné rozptýlení prachových částic v celém prostoru. Inertní prachy jsou založeny na 

tzv. barierovém účinku. Některé hasící prášky uplatňují také účinek antikatalický (např. 

dusičnan amonný). 
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2.7.2. Dusík 

Podle [11] je nejčastěji v praxi používaným plynem dusík. I já ve svém měření 

používám k inertizaci tento plyn. Dusík je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Jeho 

největší podíl je soustředěn v atmosféře, kde tvoří asi 78 objemových procent. Dusík je 

lehčí než vzduch. 1 litr čistého dusíku váží asi 1,2505g, zatímco 1litr vzduchu 1,2928g. 

Teplota varu dusíku je – 195,8 0C a teplota tání 210,5 0C.  Dusík je chemicky netečný plyn, 

svou přítomností mírní průběh oxidačních pochodů. Při normálních podmínkách nereaguje 

ani s kovy ani s prvky kovovými (kromě lithia). Se zvyšující se teplotou roste jeho 

chemická aktivita zejména vůči kovům, se kterými tvoří nitridy. V praxi se dusík používá 

k tvorbě inertního prostředí při přečerpávání hořlavých kapalin. Uchovává se v tlakových 

lahvích o objemu 40 litrů při přetlaku 15 MPa, což znamená 6m3 dusíku.  

2.7.3. Totální  inertizace 

Podle [1] je mimo částečné inertizace možná také inertizace úplná. Je to poměr 

podílu inertního plynu k podílu hořlavé látky, který je tak vysoký, že i po přimíchání 

libovolného množství vzduchu je směs nevýbušná. Únik takto inertizované atmosféry do 

okolního vzduchu tak nepovede ke vzniku výbušné atmosféry. Totální inertizace se 

používá jen u hořlavých kapalin. Vychází se z toho, že poměr parciálního tlaku inertního 

plynu k parciálnímu tlaku hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny přesáhne určitou 

hodnotu. Mezní hodnoty obsahu inertu (poměru inertního plynu a hořlavé látky), 

potřebného pro totální inertizaci hořlavých plynů a par hořlavých kapalin při teplotě směsi 

20 0C a normálním barometrickém tlaku směsi, udává následující tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Poměr inertního plynu a hořlavé látky při totální inertizaci.  Dle [1] 
 

Hořlavá látka (HL) N2/HL CO2/HL Hořlavá látka (HL) N2/HL CO2/HL 

hexan 25,0 14,0 vodík 17,0 10,0 

benzíny 24,0 14,0 propan 15,0 8,0 

pentan 22,0 12,0 propylén 14,5 8,0 

benzen 21,0 13,0 ethan 13,3 7,5 

butadien 19,5 13,0 thylén 16,0 9,0 

ethylen oxid 17,2 15,5 metan 8,1 4,6 

butan 17,0 9,5 Oxid uhelnatý 4,0 2,2 
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2.7.4. Grafické znázornění potlačení výbušnosti inertní příměsi 

Graf 7 ukazuje závislost horní a dolní meze výbušnosti na obsahu hořlaviny a 

inertní složky pro plyny a páry ([2]). 

 

 
 
Graf 7  Závislost  výbušnosti na inertní příměsi dle[2] 

 

Body  Ld  a Lh jsou dolní a horní mez výbušnosti hořlaviny. Křivky Ld - A  a  Lh – A 

vyjadřují změnu těchto mezí v závislosti na poměru kyslíku k inertnímu plynu. Čárkovaná 

křivka představuje stechiometrický poměr kyslík a hořlavina.  

Bod C  znamená stechiometrickou koncentraci hořlaviny s čistým kyslíkem. 

Bod A je tzv. bod skutečného útlumu, v tomto bodě je poměr kyslíku, hořlaviny      

a inertní příměsi takový, že směs již nemá výbušný charakter. V grafu bodem prochází 

křivka stechiometrického poměru hořlaviny a kyslíku, ale u některých látek může           

bod A ležet nad touto křivkou. 

Bod B je tzv. bod absolutního útlumu. Tento bod je určen průsečíkem křivky 

stechiometrického poměru kyslíku a hořlaviny s přímkou, která prochází bodem spodní 

meze výbušnosti hořlaviny v čistém kyslíku Ld a bodem dolní meze při určitém obsahu 

inertní složky, obvykle spodní mezí výbušnosti hořlaviny ve vzduchu (L0= 21 mol%). 

Jinými slovy lze říci, že bod B je absolutní, mezní hodnotou, při které (a pod kterou) je již 

směs nevýbušná. Bod B také nemusí ležet přesně na křivce stechiometrického poměru. 

Body A a B jsou východiskem pro výpočet přídavku inertního plynu pro potlačení 

výbušnosti plynné směsi. 
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2.7.5. Metody inertizace dle plnění inertním plynem podle ČSN 38 9683 

a) Inertizace tlakováním. Při této metodě se v systému zvýší tlak inertním plynem 

a pak se uvolní zpět na atmosférický tlak. Tyto cykly se opakují, až je dosaženo 

požadované koncentrace kyslíku. Tato metoda je vhodná pouze pro systémy, ve 

kterých může být zvýšen tlak. 

 

b) Inertizace vakuováním. Tato metoda je podobná inertizaci tlakováním, 

v systému se však tlak snižuje a vakuum se uvolňuje doplněním inertního 

plynu. Tato metoda je vhodná pro systémy, které vydrží vakuum, jako jsou 

skleněné nádoby, nikoliv však tlak. 

 

c) Inertizace proplachováním. Tuto metodu jsme se snažili používat při našem 

měření. Při ní se v jednom místě přivádí inertní plyn a zároveň se v dalším 

místě, vzdáleném od místa vstupu, vypouští. Tato metoda je vhodná pro 

systémy, které nemohou vydržet přetlak ani podtlak.  

 

d) Inertizace vytlačováním. Tato metoda je založena na velkém rozdílu mezi 

hustotou inertního plynu a nahrazovaného vzduchu. Je obvykle vhodná pouze 

pro speciální situace, kde jsou velké rozdíly hustoty a předpokládá se špatné 

míchání. 
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3. TEPLOTNÍ MEZE VÝBUŠNOSTI  DLE  V.T. 

MONACHOVA 

Abychom mohli stanovit metodu pro měření vlivu inertních příměsí na teplotní 

meze výbušnosti, museli jsme nejprve prostudovat metody pro stanovení vlastních 

teplotních mezí. Touto problematikou se zabývali dva ruští vědci a to V. T. Monachov a P. 

G. Děmidov. Pro své potřeby popíšu jen metodu V. T. Monachova. 

 

3.1. Popis přístroje TP VNIIPO 

Podle [12,13] Monachov používal pro své měření přístroj TP VNIIPO, jehož 

schéma je na obrázku 4. 

 
Obrázek 4 Přístroj TP VNIIPO dle [13] 

 

1….reakční nádoba 

2….elektrody zapalování spirálou 

3….elektrody zapalování jiskrou 

4….dvoupásový termočlánek 

5….zátky pro přetlakový nástavec 

6….pohled shora 
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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 zóny měření teploměru činí 60 mm. 

Jako iniciační zdroj je použita elektroda napojená na spirálu 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. Jiskrová mezera 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. 

 

3.2. Popis metody stanovení teplotních mezí na přístroji TP VNIIPO 

Přístroj TP se nahřívá teplým vzduchem, který se profukuje kompresorem 

(dmýchadlem) přes elektrický ohřívač, v němž se vzduch nahřívá na potřebnou teplotu. 

Regulátor teploty (termostat) a chladící vana (kryostat) musí zajišťovat neustálé udržování 

teploty v reakční nádobě během 15 minut s přesností 1 °C. 

Po kontrole funkčnosti iniciačního zdroje se vypočítá množství zkoušené látky 

s přesností na 2 ml.  Množství zkoušené látky musí vyplnit 20 % objemu celé nádoby      

(70 ml). Zkoušená látka se pak nalévá do čisté, vysušené reakční nádoby. Poté se nasadí 

v jednom z nástavců zátka s dvoupásovým termoelektrickým teploměrem a jeho poloha se 

upraví tak, aby konec termočlánku byl 12 mm od dna reakční nádoby. V druhém nástavci 

reakční nádoby se zasadí zátka s elektrodou spirálového nebo jiskrového zapalování. Třetí 

hrdlo nádoby se zavírá kuželkou. Toto hrdlo slouží pro vypouštění tlaku, který vzniká při 

výbuchu par hořlavé kapaliny. 
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Reakční nádoba přístroje TP se namontuje dovnitř termostatické komory. Spáry 

mezi krytem termostatu a nástavci reakční nádoby se musí řádně utěsnit azbestovou 

šňůrou. V dutině ve víku termostatu se dále namontuje kontaktní teploměr a spára se opět 

utěsní azbestovou šňůrou. Správnou regulací otáček kompresoru a elektrického ohřívače 

vyhřejeme termostat na požadovanou teplotu. Požadovanou teplotu udržujeme změnou 

polohy jezdce regulačního reostatu nebo napětí na elektrickém ohřívači  po dobu 15 minut 

s přesností 1 °C. Po skončení teplotní rovnováhy se provádí přezkoušení na výbušnost 

směsi. Přítomnost vzplanutí se zjistí vizuálně. Hoření a vzplanutí, které se odehrává na 

spirále bez objevení plamene kolem elektrody nebo vyhození zátky bez patrných plamenů, 

se považují za špatnou zkoušku. Zkouška se provádí při různých teplotách, dokud se 

nenajdou 2 různé teploty. Teplota, při které dochází k výbuchu, a teplota, při které látka 

nereaguje, a rozdíl mezi těmito dvěma teplotami nesmí být větší než 2 °C. Zkouška se musí 

opakovat nejméně 3x a výsledná hodnota je aritmetický průměr těchto hodnot. 
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4. TECHNICKÝ POPIS PŘÍSTROJE VK - 20 

4.1. Všeobecné informace k VK - 20 

Jedná se o nově zkonstruovaný přístroj, na jehož návrhu a konstrukci jsem se také 

podílel. Konstrukce výbuchového zařízení VK - 20 pro stanovení teplotních mezí 

výbušností odpovídá požadavkům na kubickou nádobu. Kubická nádoba má délku l menší 

nebo rovnu dvěma průměrům d. Pro kubické nádoby platí Kubický zákon dle [1] : 

 

              
stG KrespKkonstV

dt

dp
.3

1

max

==⋅








    (28)       

      

kde:  

(dp/dt)max …maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa.s-1, 

V  …objem nádoby v m3, 

Kg, Kst  …kubická konstanta pro plyny, resp. pro prachy v MPa.m.s-1.  

 

Platnost kubického zákona je u směsí plynů a par hořlavých kapalin se vzduchem 

od objemu nádoby 5 dm3.  

Při navrhování přístroje se vycházelo z předchozího modelu pro měření teplotních 

mezí výbušnosti VK - 10. Nový přístroj VK - 20 měl odstranit jeho nedostatky. Snahou 

bylo, aby zařízení bylo co možná nejuniverzálnější a bylo ho možno do budoucna 

doplňovat dalšími prvky, které by rozšířily spektrum jeho použitelnosti, jako v mém 

případě třeba inertizaci. 

Přístroj se skládá z vlastní nerezové komory navařené na čtvercovém podstavci na 

čtyřech nohách. Jako odlehčovací prvek zde slouží tenká hliníková folie přichytnutá 

k vnitřnímu válci drátem. Dále k přístroji patří dva teplotní regulátory, teplotní čidla           

a zařízení pro iniciaci a regulaci otáček motoru.  
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4.2. Vlastní výbuchová komora 

Jedná se o nádobu, která je sešroubovaná ze dvou válců z nerezové oceli tloušťky       

2 mm. Vnitřní válec má průměr 300 mm a výšku cca 280 mm. Rozměry tohoto válce byly 

navrženy tak, aby jeho objem byl rovných 20 dm3, což znamená, že výsledky v něm 

naměřené se musí přepočítat na 1m3, v našem případě tedy násobit padesáti. Tento vnitřní 

válec je pevně svařen s čtvercovou základnou o hraně 50 cm, která tvoří dno válce. Do 

tohoto válce vede celkem pět otvorů uzavřeného kulovými 3/8 ventily. Ty slouží pro 

aplikaci teplotních čidel a v našem případě napouštění dusíku. Uvnitř vnitřního válce, který 

tvoří v podstatě samotnou výbuchovou komoru, byl nainstalován ventilátor poháněný 

motorkem,  který je umístěn na spodní straně základny. Dále se zde  nachází elektrody pro 

umístění palníku (iniciačního zdroje) a kovová miska o průměru cca 8 cm, která je uložena 

v topném hnízdu vytápěném vnitřní spirálou pro rychlejší odpaření kapaliny. Na válec 

jsme byli nuceni ještě přišroubovat čtvercové nerezové víko, které nám sloužilo k zhášení 

plamene po výbuchu. Toto víko jsme pro snadnější návrat přichytili pružinou. Na horním 

okraji válce je přilepená silikonová hadička, která slouží k tlumení zpětného nárazu víka. 

 

 
Obrázek 5 Pohled dovnitř výbuchové komory VK - 20 

 

Kolem vnitřního válce se nachází válec vnější, který slouží v podstatě jako kryt 

vnější topné spirály. Tento válec je přišroubován k čtvercové základně, v případě poruchy 

vnější topné spirály ho lze pomocí čtyř šroubů snadno sejmout. Průměr tohoto válce je 400 

mm  a výška 180 mm. Celá čtvercová základna i s válci je umístěna na čtyřech  700 mm 

dlouhých nohách. Nárys i foto přístroje je uveden níže v přílohách. 
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4.3. Měřící a regulační zařízení 

4.3.1. Měřící čidla 

Teplotní čidlo GTL – 130 pro měření prostorové teploty, kouřových plynů, atd. 

Jímka je tvořena z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor 

NST1200. Měřící rozsah –650C až + 6000C. Přesnost: ±0,1°C při 0°C. 

 
 
Obrázek 6 Teplotní čidlo GTL – 130 

 

 

Teplotní ponorné čidlo GFT  1200 pro měření teploty kapalin.  

 

Má ohebný plášťový termočlánek, jímka  

Ø1.5, L=150mm, silikonový kabel, 

NST1200, galvanicky oddělený. Měřící 

rozsah –2000C až +11500C.  

Přesnost je ±0,1°C při 0°C. 

 

 
Obrázek 7 Teplotní ponorné čidlo pro měření teploty kapalin GFT 1200 

 

Obě předchozí čidla jsou napojeny na Digitální přenosný teploměr GMH 3250 

pro termočlánky značky GREISNER. Ten umožňuje 

současné měření dvou teplot ze dvou snímačů a přístroj lze 

připojit na PC. Teploměr je napájen 9V baterií nebo externě 

ze sítě napětím 10,5 až 12V. Je vhodný pro termočlánky J, 

K, N, S, T (dle ČSN EN 60 584), jeho měřící rozsah je –220 
0C až +1370 0C a rozlišení 0,1 0C. Jeho pracovní teplota je 

od –20 0C až +50 0C. Rozměry pouzdra jsou: 141 x 71 x 26 

mm (výška x šířka x tloušťka), hmotnost 150 g. Přesnost 

teploměru je ± 1 číslice. 

Obrázek 8 Digitální teploměr GHM 3250 
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Kompaktní oxymetr GOX 100 se senzorem a hadicovým adaptérem pro měření 

kyslíku ve vzduchu. 

 
- měřící rozsah:  0,0 až 100 % O2 

- přesnost: 0,1 % O2 

- připojení senzoru: 0,7 m dlouhým kabelem  

- senzor kyslíku: senzor parciálního tlaku kyslíku,   

   zabudovaný v externím pouzdře 

- provozní tlak: 0,5 až 2,0 bar 

- napájení: baterie 9V, typ IEC 6F22 

- rozměry: 106 x 67 x 30 mm bez kabelu a 

senzoru 

- hmotnost: 185g včetně baterie a senzoru 

Obrázek 9 Kompaktní  oxymetr GOX 100 
 
 

4.3.2. Regulační zařízení 

Vnější i vnitřní spirála je ke zdroji napětí připojena přes teplotní a procesní 

regulátor – OMEGA série i8. Vypnutí a zapnutí spirály se provádí pomocí červeného 

vypínače vpravo, teplotu nastavujeme pomocí tlačítek umístěných pod displejem.  

                                                            

 
- přesnost: 0,5 0C pro teplotu, 0,03% pro procesní  

  signály 

- displej: jednoduchý 4-místný, 9-segmentový 

- rozsah: 0,001 až 9999 

- napájení: 90 až 240 V  

- rozměry: 48 výška x 96 šířka x 127 mm hloubka 

- hmotnost: 295g 

Obrázek 10 Teplotní regulátory 
 

Na zakázku byl také vyroben ovládací panel. Tento panel slouží pro obsluhu   

ventilátoru - regulaci jeho otáček a dále se jeho pomocí ovládají iniciační elektrody. 
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5. POPIS  MĚŘENÍ NA VK - 20 

 
Tématem mé práce bylo zjistit vliv inertních příměsí na teplotní meze výbušnosti. 

Než jsem však mohl s inertizací začít, potřeboval jsem zjistit výchozí bod, od kterého jsem 

mohl začít měřit. To znamenalo u vybraných hořlavých látek nejdřív zjistit jejich teplotní 

meze výbušnosti. 

 

5.1. Stanovení teplotních mezí výbušnosti na VK - 20 

Před samotným měřením jsem musel nejdříve prostudovat bezpečnostní list 

kapaliny, abych zjistil její teplotu vzplanutí. Z předchozích měření na VK 10 byla totiž 

známa určitá závislost právě mezi teplotou vzplanutí a dolní teplotní hranicí výbušnosti. 

Z diplomových prací Milana Turčíka a Tomáše Ganczarczyka vyplývalo, že dolní teplotní 

meze mohou být kvůli jiné metodice provádění měření i o několik desítek stupňů vyšší než 

teploty vzplanutí. Teplota vzplanutí kapaliny byla tudíž moji základní teplotou, na které 

jsem začínal měřit.   

5.1.1. Přípravy před samotnou zkouškou 

Do výbuchové komory jsem jedním z ventilů zavedl teplotní čidlo pro měření 

teploty vzduchu GLT – 130.  Dalším ventilem jsem prostrčil také teplotní čidlo GFT 1200 

pro měření teploty kapaliny. I po dotažení kulových ventilů zde vznikala netěsnost a proto 

jsem obě čidla utěsnil korkovými zátkami. Ostatní ventily musely zůstat zavřené. Obě čidla 

se pak napojila na digitální přenosný teploměr GMH 3250. Ten byl propojený s počítačem, 

který pomocí programu GSOFT3050 přesně zaznamenával teploty kapaliny i prostředí      

a vykresloval jejich grafy. 

Jako iniciačního zdroje jsem používal elektrický palník napojený na zdroj napětí. 

Energie potřebná k odpálení elektrického palníku je 86 J. Během prvních měření se 

ukázalo, že už při teplotách 80 °C začíná po iniciaci hořet izolace palníku a toto hoření 

zvyšuje teplotu na teplotních čidlech. Tento nárůst zkresloval výsledky, a proto jsem pro 

další měření izolaci z palníku odstraňoval. Dále si také nachystám hliníkovou fólii, kterou 

VK - 20 budu zakrývat, jako odlehčovací membránu. 
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Obrázek 11 Elektrický palník 
 

5.1.2. Popis zkoušky 

Takto izolovaný palník jsem přichytil k iniciačním elektrodám, přičemž jsem si 

musel dávat pozor na to, aby se neizolované vodiče nedotkly. Do kovové nádobky 

podobné kuchyňské naběračce naliji dostatečné množství kapaliny, aby se mohla vytvořit 

výbušná koncentrace a také abych mohl bez problémů aplikovat do kapaliny teplotní čidlo. 

Nesmí se stát, aby po provedení zkoušky v nádobce žádná kapalina nezůstala. To by 

znamenalo, že kapaliny bylo málo. V mém případě stačilo plnit nádobku cca 10 ml ( ¾ 

objemu nádobky). Nádobku jsem položil do nerezové misky uvnitř VK - 20, která je 

vytápěna vnitřní spirálou. Díky stejnému půlkulovitému tvaru nádobky i misky dochází 

k dobrému přenosu tepla a kapalina se rychleji zahřívá. Do kapaliny se ponoří teplotní 

čidlo GFT 1200. Musí se dbát na to, aby konec čidla byl skutečně ponořený a aby se pokud 

možno nedotýkal dna nádobky.  

 

 
Obrázek 12 Příprava VK - 20 ke zkoušce  
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Takto připravenou komoru překryjeme zmiňovanou tenkou hliníkovou fólií 

(alobalem), kterou ke komoře přichytím drátem. Jelikož si nemohu být jistý silou výbuchu, 

přikrývá se membrána čtvercovým nerezovým poklopem, který je pro snadnější návrat 

přichycen pružinou. Poklop slouží také k případnému zhášení plamene po výbuchu.  

Pomocí teplotních regulátorů nastavím požadovanou teplotu a na digitálním 

teploměru sleduji aktuální teplotu kapaliny i prostředí. K Ohřevu VK - 20 slouží dvě 

spirály, vnější ovinutá kolem celé komory a vnitřní, která vyhřívá misku s kapalinou. Při 

ohřevu musíme brát v úvahu tepelnou setrvačnost spirál a snížit jejich výkon, nebo je úplně 

vypnout s dostatečným časovým předstihem. Po dosažení požadované teploty jsem počkal 

cca 5 min, aby se mohla vytvořit výbušná koncentrace. Před samotným odpálením jsem 

ještě směs na pár vteřin promíchal pomocí míchadla. Po promíchání se muselo ještě 

počkat, až se ustálí teploty a následně pomoci elektricky ovládaného palníku iniciovat.  

Výsledek zkoušky se posuzoval vizuálně - za kladný se pokládalo protržení 

membrány. Pokud nedošlo k protržení, kontroloval jsem ještě nárůst teploty na teplotních 

čidlech v VK - 20. Nárůst teploty okolo 5 0C znamenal výbuch. Nutno podotknout, že při 

vyšších teplotách tento nárůst nebyl tak patrný.  

Před další zkouškou bylo nutné komoru vyvětrat a nádobku na kapalinu schladit. 

Díky velké tepelné setrvačnosti, kterou VK - 20 vyrobená celá z nerezové oceli má, jsem 

musel postupovat od nižších teplot k teplotám vyšším. Zkoušku jsem opakoval při různých 

teplotách tak dlouho, dokud jsem nenašel dvě rozdílné teploty. Teplota, při které dochází 

k výbuchu a teplota při které látka nereaguje. Rozdíl mezi těmito dvěma teplotami nesmí 

být větší než       5 °C. Zkoušku jsem opakoval  3x a výsledná hodnota byl aritmetický 

průměr těchto hodnot. Tímto způsobem jsem naměřil jak dolní, tak horní teplotní hranice 

výbušnosti všech tří hořlavých kapalin. 
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5.2. Popis měření vlivu inertních plynů na teplotní meze výbušnosti 

Po zjištění DTMV a HTMV hořlavé kapaliny jsem mohl začít s inertizací. Podle 

rozsahu teplot, při nichž byly kapaliny výbušné, jsem si zvolil po kolika stupních budu 

postupovat. U nafty a lampového oleje, což jsou hořlaviny III. třídy nebezpečnosti, jsem 

kvůli velkému teplotnímu rozsahu výbušnosti zvolil měření po 10 °C. U nemrznoucí směsi 

do automobilů (hořlavina II. Třídy nebezpečnosti) je teplotní rozsah mnohem menší proto 

jsem zde postupoval jen o 5 °C. Příprava byla úplně stejná, jako když jsem zjišťoval 

teplotní meze výbušnosti.  

Lišila se pouze o to, že k jednomu z volných ventilů VK - 20 byla navíc 

přišroubovaná pryžová hadice, napojená přes redukční ventil k tlakové láhvi s dusíkem. 

Postup měření byl také stejný až do okamžiku, kdy jsem komoru přikryl alobalem. Pak 

jsem do výbuchové komory napustil určité procento inertního plynu (první pokus 

odhadem), v mém případě dusíku. Tím se ve výbuchové komoře snížil obsah kyslíku. Pro 

měření množství koncentrace kyslíku byl použit výše uvedený kompaktní oxymetr       

GOX 100. Dusík se musel napouštět pomalu a při dosažení chtěné koncentrace jsem rychle 

uzavřel oba ventily. Po celou dobu napouštění bylo na plno puštěno míchadlo k lepšímu 

promíchání směsi. Po té co jsem dusíkem snížil obsah kyslíku ve výbuchové komoře, 

nahřál jsem danou kapalinu na teplotu  o 10 °C ( u nemrznoucí směsi o 5 °C) vyšší než 

byla její dolní teplotní mez. Kapalina byla opět na této teplotě udržována cca 5 minut         

a poté palníkem iniciována jako v předchozím případě. Pokud došlo k výbuchu, snížil jsem 

obsah kyslíku o 1 %. Pokud k výbuchu nedošlo, obsah kyslíku jsem o 1 % zvýšil .  

Stejně jako v předchozím případě, musela být komora po každém měření 

dostatečně vyvětrána a byl dodán nový vzorek kapaliny.  Měření se provádělo při různých 

koncentracích do té doby, než byly nalezeny takové dvě koncentrace kyslíku. Koncentrace 

při které dochází k výbuchu a koncentrace při které látka nereaguje. Jejich rozdíl nesměl 

být větší než 0,5% O2. Měření na takto stanovené mezi jsem ještě dvakrát potvrdil              

a výsledek byl průměrem těchto tří hodnot. Po té jsem měření opakoval při teplotě 

kapaliny zase o 10 °C ( u nemrznoucí směsi o 5 °C ) vyšší než v předchozím případě. Celý 

proces se opakoval až do té doby, dokud jsem se s teplotou kapaliny nedostal na horní 

teplotní hranici výbušnosti.  
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5.3. Schéma zapojení přístroje při inertizaci  

 
Obrázek 13 Schéma zapojení přístroje a popis jednotlivých částí 
 
 
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
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5.4. Výhody a nevýhody měření na VK 20 

V průběhu měření jsem odhalil některé nedostatky přístroje. Původně byl přístroj 

dimenzován na měření při teplotách okolo 300 0C, které by byly dostatečné pro měření 

většiny horních teplotních mezí hořlavých kapalin, avšak z důvodu nevhodně zvolené 

iniciace (iniciačním zdrojem je elektrický palník napojený na zdroj napětí) se nám měřící 

rozsah podstatně snížil k teplotám okolo 180 0C, které jsou pro mnohé hořlavé kapaliny 

(kapaliny III.,IV. třídy nebezpečnosti) příliš nízké. Důvodem bylo, že při této teplotě 

prostředí se elektrický palník začal sám odpalovat. Jako řešení by se jevilo iniciovat směsi 

elektrickou jiskrou. Naopak při pokojových teplotách okolo 20 0C nelze měřit dolní teplotní 

meze výbušnosti hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti. Zařízení by potřebovalo 

namontovat nějaký druh chlazení. Díky těmto chybám se měřící rozsah zmenšil na cca 160 
0C. Také způsob nasazováni alobalu nebyl zrovna při vysokých teplotách lehký. Další 

nedostatek byl, že zařízení mělo velkou tepelnou setrvačnost, která byla způsobena 

nedokončenou izolací a na některých místech, jako je třeba miska na kapalinu, použití 

zbytečně masivní oceli.  

K výhodám VK - 20 patří bezesporu jeho víceúčelové využití. Lze na něm měřit jak 

koncentrační, tak teplotní meze výbušnosti a v neposlední řadě i inertizaci těchto mezí. Další 

velkou výhodou je relativně přesné měření a možnosti napojení měřících čidel k  PC, které 

nám zaznamenávalo výsledky v přesných grafech. Výhodou je i snadná a přehledná obsluha 

spirál, míchadla i iniciace. 
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6. VÝSLEDKY M ĚŘENÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Měření jsem prováděl podle postupu uvedeného v 5. kapitole. Výsledky měření jsou 

závislé na zvolené metodě a zařízení v němž byl pokus prováděn, proto se mohou od 

případných jiných výsledků lišit. Celkem jsem testoval tři látky. Dvě látky byly hořlaviny 

III. t řídy (motorová nafta a lampový olej) a jedna hořlavina II. třídy (nemrznoucí směs do 

automobilů – Selicar -15). 

 

6.1. Motorová nafta 

Jako první jsem testoval motorovou naftu. Jedná se o nažloutlou kapalinu 

s charakteristickým zápachem. Nafta je hořlavinou III. třídy. Její hustota se pohybuje okolo 

820 až 845 kg/m3, její rozsah výbušnosti je od 0,6 % obj až 6,5 % obj. Teplota hoření 

motorové nafty je nad 80 0C a pro mě nejdůležitější údaj teplota vzplanutí se pohybuje nad 

55 0C. To byla moje základní teplota, na které jsem začal měřit dolní teplotní mez. Další 

informace viz. příloha 5. 

 

6.1.1. Zjišťování dolní teplotní meze výbušnosti motorové nafty 

Tabulka 6 Výsledné hodnoty dolní teplotní mez výbušnosti motorové nafty  
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 85 A 
2 87 A 
3 84 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
Průměrná dolní teplotní mez výbušnosti motorové nafty je aritmetický průměr naměřených 

hodnot. 

                                                     td,výb = 1 / n *( Σ ti ),    (29) 
      
kde:   td,výb  -průměrná dolní teplotní hranice výbušnosti, 

 n -počet měření, 

 ti  =  t1 + t2 + t3, 

td,výb = 1 / 3 * ( Σ256) = 85,33 °C. 

 

Průměrná dolní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 85,33 0C. 
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6.1.2. Zjišťování horní teplotní meze výbušnosti motorové nafty 

Tabulka 7 Měření:  horní teplotní mez výbušnosti motorové nafty 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 190 A 
2 193 A 
3 192 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 

Průměrná horní teplotní mez výbušnosti motorové nafty je aritmetický průměr naměřených 

hodnot. 

th,výb = 1 / n *( Σ ti ),     (30) 
      
kde:   th,výb  -průměrná dolní teplotní hranice výbušnosti, 

 n -počet měření, 

 ti  =  t1 + t2 + t3, 

th,výb = 1 / 3 * ( Σ575) = 191,66°C. 

 

Průměrná horní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 191,660C. 
 

Pozn. Stejným způsobem jsem počítal i průměrnou teplotu při inertizaci. 

 

6.1.3.  Inertizace teplotních hranic výbušnosti motorové nafty 

Při měření mi vyšly tyto průměrné hodnoty: 

 

Tabulka 8 Výsledné hodny inertizace teplotních mezí výbušnosti motorové nafty 
 

Teplota kapaliny [0C] Koncentrace O2 [% obj]  Koncentrace N2 [% obj]  
85,33 Dolní teplotní mez výbušnosti  21% O2 
95,33 17 82 
110 12 87 

120,66 11,5 87,5 
129,66 12 87 

140 12,5 87,5 
149,66 12,5 87,5 
160,33 13 86 

170 16 83 
179,66 18 81 
191,66 Horní teplotní mez výbušnosti  21% O2 
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Graf 8  Inertizace teplotních mezí výbušnosti motorové nafty 
 

Jak je vidět na grafu 8., vliv inertizace je více patrný na horní teplotní hranici 

výbušnosti, kde je nedostatek kyslíku. U dolní teplotní hranice výbušnosti, kde je nedostatek 

hořlaviny a přebytek kyslíku je tento vliv menší. 

 

6.2. Lampový olej 

Lampový olej je bezbarvá kapalina slabého parafínického zápachu. Jedná se rovněž o 

hořlavinu III. třídy. Její hustota je něco mezi 740 až 830 kg/m3, její rozsah výbušnosti je od     

0,6 % obj až 4,3% obj. Teplota varu lampového oleje je mezi 175 – 250 0C. Teplota 

vznícení se uvádí nad 200 0C, avšak, jak jsem se sám přesvědčil, vzněcoval se v průběhu 

zkoušky i při teplotách daleko nižších. Teplota vzplanutí se pohybuje nad 56 0C. Další 

informace viz. příloha 7. 

 

6.2.1. Zjišťování dolní teplotní meze výbušnosti lampového oleje 

Tabulka 9 Výsledné hodnoty dolní teplotní meze výbušnosti lampového oleje 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 76 A 
2 74 A 
3 77 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
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Průměrná dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje je opět aritmetický průměr 

naměřených hodnot, dle vzorce (29). 

 
td,výb = 1 / n *( Σ ti ) = 1 / 3 * ( Σ227) = 75,66°C 
 
Průměrná dolní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 75,66 0C. 
 

6.2.2. Zjišťování horní teplotní meze výbušnosti lampového oleje 

Tabulka 10 Výsledné hodnoty horní teplotní meze výbušnosti lampového oleje 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 170 A 
2 171 A 
3 173 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 

Průměrná horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje je opět aritmetický průměr 

naměřených hodnot, dle vzorce (30). 

 
th,výb = 1 / n *( Σ ti ) = 1 / 3 * ( Σ514) = 171,33 °C 

 

Průměrná horní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 171,33 0C.  

Při těchto teplotách docházelo často k samovznícení petroleje, důvodem byla zřejmě 

vnitřní spirála, která měla o něco málo větší teplotu. Proto jsme při určování této meze 

museli kapalinu velmi pomalu zahřívat. 

6.2.3. Inertizace teplotních hranic výbušnosti lampového oleje 

Tabulka 11 Průměrné hodnoty inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje 
 

Teplota kapaliny [0C] 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 
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Graf 9  Inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje 

 

Jak je vidět na grafu 9 i zde byl vliv inertizace více patrný u horní teplotní meze 

výbušnosti. Nejnižší hodnoty kyslíku při optimálních koncentrací jsou srovnatelné 

s motorovou naftou.   

6.3. Nemrznoucí směs do automobilů – Selicar -15 

Jedná se o namodralou kapalinu s charakteristickým alkoholovým nebo parfémovým 

zápachem. Její hustota je 940 až 970 kg/m3. Směs je hořlavina II. třídy, její teplota varu je 

okolo 78 0C. Meze výbušnosti nejsou známy, uvádí se pouze pro ethanol, který je v ní 

obsažen a to od 3,6 % obj až 19 % obj. Teplota hoření je nad 42 0C a teplota vzplanutí je 

okolo 27 0C. Další informace viz. příloha 6. 

 

6.3.1. Zjišťování dolní teplotní meze výbušnosti nemrznoucí směsi  

Tabulka 12 Výsledné hodnoty dolní teplotní meze výbušnosti nemrznoucí směsi 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 50 A 
2 49 A 
3 52 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 



  

   
 

51 

Dle vzorce (29) 

td,výb = 1 / n *( Σ ti ) = 1 / 3 * ( Σ151) = 50,33°C 

 

Průměrná dolní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 50,33 0C. 

 

6.3.2. Zjišťování horní teplotní meze výbušnosti nemrznoucí směsi 

Tabulka 13 Výsledné hodnoty horní teplotní meze výbušnosti nemrznoucí směsi 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 85 A 
2 83 A 
3 86 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
Dle vzorce (30) 

th,výb = 1 / n *( Σ ti ) = 1 / 3 * ( Σ254) = 84,66 °C 

 

Průměrná horní teplotní hranice výbušnosti motorové nafty je 84,66 0C.   

Tuto hodnotu jsem také určoval jen obtížně, neboť jsem se nacházel nad teplotou 

varu dané kapaliny a teplotní čidlo v kapalině neukazovalo stálou teplotu, ale díky varu 

teplota kolísala. 

 

6.3.3. Inertizace teplotních mezí výbušnosti nemrznoucí směsi 

 
Tabulka 14 Průměrné hodnoty inertizace teplotních mezí výbušnosti nemrznoucí směsi 

 
Teplota kapaliny [0C Koncentrace O2 [% obj]  Koncentrace N2 [% obj]  

50,33 Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
56 19,5 79,5 

60,33 18,5 80,5 
64,66 16,5 82,5 
70,33 16 83 

75 17 82 
80,33 17,5 81,5 
84,66 Horní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
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Graf 10  Inertizace teplotních mezí výbušnosti nemrznoucí směsi 

 
 

Jak je vidět na grafu 10, u nemrznoucí směsi měla inertizace spíše opačný vliv než 

v předchozích případech (její vliv se více projevoval spíše u dolní teplotní meze výbušnosti). 

Důvodem bylo zřejmě to, že nemrznoucí kapalina byla směsí více složek s rozdílnými 

teplotami varu a byla tvořena z 90 % vodou. Při vyšších teplotách doházelo k uvolňování 

různých par těkavých kapalin, proto nebyl vliv teploty na meze výbušnosti zcela 

rovnoměrný. Na rozdíl od předchozích dvou kapalin, byl vliv inertizace citelnější. Nejnižší 

koncentrace kyslíku při teplotách, kdy se vytváří optimální koncentrace, byla o pět procent 

vyšší než u předchozích látek.  
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7. Nejistota měření 

Každé měření se neobejde bez různých odchylek a nepřesností. Z důvodu velkého 

počtu měření a jiné zvolené metodě měření při inertizaci, jsem určení nejistoty měření 

aplikoval pouze na dolní a horní teplotní meze výbušnosti látek.  

 

Měření bylo tedy pro každou mez prováděno třikrát opakovaně za stejných 

podmínek. Ze získaných hodnot byl spočten aritmetický průměr. Podle [13] 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 je možné vypočítat podle rovnice 

(31): 

                                                       ∑
=

−
−

=
n

i

ix xx
nn

s
1

2)(
)1(

1
                     (31) 

kde: 

sx - směrodatná odchylka 

x  - hodnota průměru 

 n - počet opakovaných měření 

 

Podle rovnice (31) vypočteme směrodatnou odchylku pro dolní teplotní mez 

výbušnosti motorové nafty  

 

                ( ) ( ) ( )[ ]222 33,8584*33,8587*33,8585*
)13(3

1 −−−
−

=xs = 0,299 

 
Nejistotu měření získáme ze vztahu: 

      xSx sku ⋅=    (32) 

 
sx - směrodatná odchylka 

kS - koeficient (viz tabulka) 

ux  - nejistota měření 
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Koeficient kS závisí na počtu měření a jeho velikost je dána tabulkou 15. 
 
Tabulka 15 Koeficient Ks k výpočtu nejistoty měření pro n<10  [13] 

 
Počet měření Koeficient kS 

2 7 

3 2,3 

 4 1,7 

5 1,4 

6 1,3 

7 1,3 

8 1,2 

9 1,2 

 
Pro můj výpočet měření je ks  = 2,3 ( měřil jsem třikrát) 

 

Nejistotu měření pro dolní teplotní mez výbušnosti motorové nafty pak vypočteme podle 

rovnice (32): 

ux= ks* sx = 2,3 * 0,299 = 0,69      

         

Standardní nejistota (podle [13]) ux dává 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 

(standartní) nejistota Ux ze vztahu: 

Ux = ku . ux,                                                                                                (33) 

Ux  - Standardní nejistota, 

ux   - nejistota měření, 

ku  - koeficient rozšíření, velikost se volí 2 až 3. 

 

V současné době se doporučuje volit ku = 2. Standardní nejistotu pro dolní teplotní mez 

výbušnosti motorové nafty pak spočteme podle rovnice (33): 

Ux = 2 . 0,69 = 1,38 

 

Podle rovnice (31) vypočteme také směrodatnou odchylku pro horní teplotní mez 

výbušnosti motorové nafty:  

( ) ( ) ( )[ ]222 66,191192*66,191193*66,191190*
)13(3

1 −−−
−

=xs = 0,309 
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Nejistotu měření pro horní teplotní mez motorové nafty vypočteme podle vzorce (32): 

ux= ks * sx = 2,3 * 0,309 = 0,71 

Standardní nejistotu pro horní teplotní mez motorové nafty vypočteme podle (33): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,71 = 1,42 

 

Směrodatnou odchylku pro dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje 

vypočteme podle rovnice (31):  

( ) ( ) ( )[ ]222 66,7577*66,7574*66,7576*
)13(3

1 −−−
−

=xs = 0,309 

Nejistotu měření pro dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme podle 

vzorce (32): 

ux= ks * sx = 2,3 * 0,309 = 0,71 

Standardní nejistotu pro dolní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme podle 

(33): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,22 = 1,42 

 
 

Směrodatnou odchylku pro horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje 

vypočteme podle rovnice (31):  

( ) ( ) ( )[ ]222 33,171170*33,171173*33,171171*
)13(3

1 −−−
−

=xs = 0,299 

Nejistotu měření pro horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme podle 

vzorce (32): 

ux= ks * sx = 2,3 * 0,299 = 0,69 

Standardní nejistotu pro horní teplotní mez výbušnosti lampového oleje vypočteme podle 

(33): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,207 = 1,38 

 
 

Směrodatnou odchylku pro dolní teplotní mez výbušnosti nemrznoucí směsi 

vypočteme podle rovnice (31):  

( ) ( ) ( )[ ]222 33,5052*33,5049*33,5050*
)13(3

1 −−−
−

=xs = 0,299 
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Nejistotu měření pro dolní teplotní mez výbušnosti nemrznoucí směsi vypočteme podle 

vzorce (32): 

ux= ks * sx = 2,3 * 0,299 = 0,69 

Standardní nejistotu pro dolní teplotní mez výbušnosti nemrznoucí směsi vypočteme podle 

(33): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,69 = 1,38 

 

Směrodatnou odchylku pro horní teplotní mez výbušnosti nemrznoucí směsi 

vypočteme podle rovnice (31):  

( ) ( ) ( )[ ]222 66,8486*66,8483*66,8485*
)13(3

1 −−−
−

=xs = 0,309 

Nejistotu měření pro horní teplotní mez výbušnosti nemrznoucí směsi vypočteme podle 

vzorce (32): 

ux= ks * sx = 2,3 * 0,309 = 0,71 

Standardní nejistotu pro horní teplotní mez výbušnosti nemrznoucí směsi vypočteme podle 

(33): 

Ux = ku . ux = 2 * 0,18 = 1,42 

 

 

Výsledné dolní a horní teplotní meze výbušnosti jsou po spočítání nejistoty měření 

uvedeny  v tabulce 16. 

 

 

Tabulka 16 Shrnutí výsledků měření teplotních mezí výbušnosti s nejistotou měření 
 

Hořlavá kapalina Dolní teplotní mez 
výbušnosti 

Horní teplotní mez 
výbušnosti 

Motorová nafta (85,33 ± 1,38) °C (191,66 ± 1,42) °C 
Lampový olej (75,66 ± 1,42) °C (171,33 ± 1,38) °C 

Nemrznoucí směs, Selicar -15 (50,33 ± 1,38) °C (84,66 ± 1,42) °C 

 

Pro výpočet nejistoty měření při inertizaci byl použit stejný postup jako při 

zjišťování nejistoty měření dolních a horních teplotních mezí. Výsledky jejich výpočtu jsou 

uvedeny v příloze v tabulce 28.  Výsledné hodnoty i s nejistotou měření jsou uvedeny 

v tabulce 17. 
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Tabulka 17 Výsledky měření inertizace teplotních mezí výbušnosti s nejistotou měření 
 

Motorová nafta 

Teplota kapaliny [0C] Koncentrace O2 [% obj]  Koncentrace N2 [% obj]  
(85,33 ± 1,38) °C Dolní teplotní mez výbušnosti  21% O2 

(95,33 ± 1,92) °C 17 82 
(110 ± 1,88) °C 12 87 

(120,66 ± 2,9) °C 11,5 87,5 
(129,66 ± 1,42) °C 12 87 

(140 ± 1,88) °C 12,5 87,5 
(149,66 ± 1,42) °C 12,5 87,5 
(160,33 ± 1,92) °C 13 86 

(170 ± 1,88) °C 16 83 
(179,66 ± 1,42) °C 18 81 
(191,66 ± 1,38) °C Horní teplotní mez výbušnosti  21% O2 

 

Lampový olej 

Teplota kapaliny [0C] Koncentrace O2 [% obj]  Koncentrace N2 [% obj]  
(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 
(164 ± 1,42) °C 18 83 

(171,33 ± 1,42) °C Horní teplotní mez výbušnosti  21% O2 

 

Nemrznoucí směs 

Teplota kapaliny [0C] Koncentrace O2 [% obj]  Koncentrace N2 [% obj]  
(50,33 ± 1,38) °C Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 

(56 ± 1,88) °C 19,5 79,5 
(60,33 ± 1,92) °C 18,5 80,5 
(64,66 ± 1,42) °C 16,5 82,5 
(70,33 ± 1,92) °C 16 83 

(75 ± 1,88) °C 17 82 
(80,33 ± 1,92) °C 17,5 81,5 
(84,66 ± 1,42) °C Horní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
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8. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce, bylo zjistit vliv vybraných inertních příměsí na teplotní 

meze výbušnosti. Pro toto měření byl sestrojen nový přístroj VK - 20, na jehož návrhu              

a konstrukci jsem se také podílel. Snahou bylo, aby zařízení bylo co možná 

nejuniverzálnější a bylo ho možno do budoucna doplňovat dalšími prvky, které by rozšířily 

spektrum jeho použitelnosti. Výhodou VK - 20 bylo, že díky jeho konstrukci se zde daly 

měřit i horní teplotní meze výbušnosti hořlavých kapalin I.,II. a některých III. třídy 

nebezpečnosti. Pro mou práci bylo důležité možnost napojení inertního plynu. 

Jelikož se jednalo o zcela nový přístroj, musela být pro něj vytvořena metodika 

měření. K vytvoření této metody se vycházelo také z předchozích měření na VK - 10, 

metoda však byla mírně upravena a doplněna o inertizaci výbuchové komory. Metoda je 

popsána blíže v kapitole 5.1 a 5.2. 

Ke svému měření jsem si vybral tři hořlavé látky. Dvě látky byly hořlaviny III. třídy 

(motorová nafta a lampový olej) a jedna hořlavina II. třídy (nemrznoucí směs do automobilů 

– Selicar -15). I přesto, že při těchto měřeních byly v podstatě testovány možnosti nového 

přístroje,  byly výsledky, i díky použití kvalitní techniky, velice přesné. Určil jsem teplotní 

rozsahy výbušnosti všech tří látek. Podrobné výsledky jsou zahrnuty v tabulce 17, a jejich 

průběh je zaznamenán v grafech 8,9,10.  

Jako inertní plyn byl pro své vlastnosti a dostupnost vybrán dusík. Při měření jsem si 

ověřil předpoklad, že inertní plyn více ovlivňuje horní teplotní meze výbušnosti, kde je 

přebytek hořlaviny a nedostatek kyslíku, a naopak jen málo ovlivňuje DTMV kde je poměr 

hořlaviny ke kyslíku opačný. Tuto skutečnost popírala nemrznoucí směs, která měla trochu 

jiný průběh. Tato odchylka od předpokládaného průběhu byla zřejmě způsobena složením 

látky, protože se jedná o směs s vysokým obsahem vody. Lze tedy předpokládat, že při 

vyšších teplotách dochází i k částečné inertizaci vodní parou. 

 Za velkou nevýhodu považuji špatně zvolené iniciační zařízení (elektrický palník), 

který podhodnocoval měřící rozsah přístroje tím, že při cca 180 °C se sám vlivem teploty 

odpálil. Vhodnější by byla elektrická jiskra. Jako další doporučení je určitě vhodný druh 

chlazení přístroje, aby se mohli měřit DTMV hořlavin I. třídy. V neposlední řadě i izolace 

přístroje a osoustružení zbytečně masivní misky na kapalinu z důvodu velké tepelné 

setrvačnosti.  

Myslím, že tyto naměřené výsledky mají velký praktický význam pro bezpečný 

provoz s hořlavými kapalinami, zejména při použití inertizace jako bezpečnostního prvku. 
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Seznam zkratek 
 

DMV,LEL - Dolní mez výbušnosti, (lower explosion limit) 

HMV,UEL - Horní mez výbušnosti, (upper explosion limit) 

DTMV  - Dolní teplotní mez výbušnosti 

HTMV  - Horní teplotní mez výbušnosti 

LOC  - Limitní obsah kyslíku (limiting oxygen  cocentration) 

MIE  - Minimální iniciační energie 

FP  - Bod vzplanutí (flash point) 

MZP  - Minimální zápalný proud 

MEBS  - Mezní experimentální bezpečná spára 

KZP  - Kritický zhášecí průměr 
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Příloha č. 1   
Grafy pr ůběhu výbuchu 
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Graf 11  Průběh výbuchu: DTMV motorové nafty     
 

Motorová nafta 110 °C, 12% kyslíku
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Graf 12  Průběh výbuchu: Motorová nafta 110°C, 12% O2 
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Graf 13  Průběh výbuchu: Motorová nafta 170°C, 16% O2 
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Lampový olej 95°C, 12% kyslíku
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Graf 14  Průběh výbuchu: Lampový olej 95°C, 12% O2 
 

Lampový olej 115 °C, 11,5% kyslíku
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Graf 15  Průběh výbuchu: Lampový olej 115°C, 11,5% O2 
 

Lampový olej 165°C, 18% kyslíku
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Graf 16  Průběh výbuchu: Lampový olej 165°C, 18% O2 
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Dolní teplotní mez výbušnosti nemrznocí sm ěsi (50°C)
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Graf 17  Průběh výbuchu: DTMV nemrznoucí směsi 
 

Nemrznocí sm ěs 75°C, 17% kyslíku
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Graf 18  Průběh výbuchu: Nemrznoucí směs 75°C, 17% O2 
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Graf 19  Průběh výbuchu: HTMV nemrznoucí směsi 
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Příloha č. 2   
Tabulky naměřených hodnot 

 
Tabulka 18 Měření:  dolní teplotní mez výbušnosti motorové nafty  

 
Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 

1 55 N 
2 60 N 
3 65 N 
4 70 N 
5 75 N 
6 80 N 
7 85 A 
8 87 A 
9 84 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
Tabulka 19 Měření:  horní teplotní mez výbušnosti motorové nafty 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 130 A 
2 140 A 
3 150 A 
4 160 A 
5 170 A 
6 180 A 
7 190 A 
8 195 N 
9 193 A 
10 194 N 
11 192 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   2 

Tabulka 20 Měření:  Inertizace teplotních hranic výbušnosti motorové nafty 1/2 
 
Teplota kapaliny 

[0C] 
Výbuch 

A/N 
Koncentrace O2 

[% obj] 
Koncentrace N2 

[% obj] 
Průměrná 
hodnota 

85,33 Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
95 N 15 84  
95 N 16 83  
95 N 16,5 82,5  
95 A 17 82 
94 A 17 82 
97 A 17 82 

 
95,33 

110 N 11 88  
110 N 11,5 87,5  
110 A 12 87 
109 A 12 87 

 
110 

 
111 A 12 87  
120 A 12 87  
120 N 11 88  
120 A 11,5 87,5 
119 A 11,5 87,5 
123 A 11,5 87,5 

 
120,66 

130 N 10 89  
130 N 11 88  
130 N 11,5 87,5  
130 A 12 87 
128 A 12 87 
131 A 12 87 

 
129,66 

140 A 13 86  
140 N 12 86  
140 A 12,5 86,5 
139 A 12,5 86,5 
141 A 12,5 86,5 

 
140 

150 A 14 85  
150 A 13 86  
150 N 12 87  
150 A 12,5 86,5 
148 A 12,5 86,5 
151 A 15,5 86,5 

 
149,66 

160 N 12 87  
160 N 12,5 86,5  
160 A 13 86 
159 A 13 86 
162 A 13 86 

 
160,33 

170 N 13 86  
170 N 14 85  
170 N 15 84  
170 N 15,5 83,5  

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
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Tabulka 21 Měření:  Inertizace teplotních hranic výbušnosti motorové nafty 2/2 
 

Teplota 
kapaliny [0C] 

Výbuch A/N Koncentrace 
O2 [% obj] 

Koncentrace N2 
[% obj] 

Průměrná 
hodnota 

170 A 16 83 
169 A 16 83 
171 A 16 83 

 
170 

180 N 17 82  
180 N 17,5 81,5  
180 A 18 81 
178 A 18 81 
181 A 18 81 

 
179,66 

191,66 Horní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
Tabulka 22 Měření:  Dolní teplotní meze výbušnosti lampového oleje 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 70 N 
2 80 A 
3 76 A 
4 74 A 
5 77 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
Tabulka 23 Měření:  Horní teplotní meze výbušnosti lampového oleje 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 140 A 
2 150 A 
3 160 A 
4 170 A 
5 175 N 
6 171 A 
7 173 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 24 Měření:  Inertizace teplotních mezí výbušnosti lampového oleje 
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Teplota 
kapaliny [0C] 

Výbuch 
A/N 

Koncentrace O2 
[% obj]  

Koncentrace N2 
[% obj]  

Průměrná 
hodnota 

75,66 Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
85 N 18 81  
85 N 18,5 80,5  
85 A 19 81 
87 A 19 81 
84 A 19 81 

 
85,33 

95 N 11 88  
95 N 11,5 87,5  
95 A 12 87 
93 A 12 87 
96 A 12 87 

 
94,66 

105 N 11 88  
105 N 11,5 87,5  
105 A 12 87 
104 A 12 87 
106 A 12 87 

 
105 

115 A 12 87  
115 N 11 88  
115 A 11,5 87,5 
113 A 11,5 87,5 
116 A 11,5 87,5 

 
114,66 

 
125 N 12 87  
125 N 12,5 86,5  
125 A 13 86 
124 A 13 86 
126 A 13 86 

 
125 

135 N 14 85  
135 N 14,5 84,5  
135 A 15 84 
134 A 15 84 
137 A 15 84 

 
135,33 

145 N 16 83  
145 A 17 82  
145 A 16,5 82,5 
144 A 16,5 82,5 
147 A 16,5 82,5 

 
145,33 

155 N 16,5 82,5  
155 A 17 82 
154 A 17 82 
156 A 17 82 

 
155 

165 N 17,5 81,5  
165 A 18 81 
163 A 18 81 
166 A 18 81 

 
164,66 

171,33 Horní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
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Tabulka 25 Měření:  Dolní teplotní meze výbušnosti nemrznoucí směsi 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 30 N 
2 40 N 
3 50 A 
4 49 A 
5 52 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
 
Tabulka 26 Měření: Horní teplotní meze výbušnosti nemrznoucí směsi 
 

Číslo měření Teplota kapaliny  [0C] Explose  A / N 
1 70 A 
2 75 A 
3 80 A 
4 85 A 
5 90 N 
6 83 A 
7 86 A 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
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Tabulka 27 Měření: Inertizace teplotních hranic výbušnosti nemrznoucí směsi 

 
Teplota 

kapaliny [0C 
Výbuch 

A/N 
Koncentrace O2 

[% obj]  
Koncentrace N2 

[% obj]  
Průměrná 
hodnota 

50,33 Dolní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
55 N 19 80  
55 A 20 79  
55 A 19,5 79,5 
56 A 19,5 79,5 
57 A 19,5 79,5 

 
56 

60 N 17 82  
60 N 18 81  
60 A 19 80  
60 A 18,5 80,5 
59 A 18,5 80,5 
62 A 18,5 80,5 

 
60,33 

65 A 17 82  
65 N 16 83  
65 A 16,5 82,5 
63 A 16,5 82,5 
66 A 16,5 82,5 

 
64,66 

70 N 15 84  
70 N 15,5 83,5  
70 A 16 83 
69 A 16 83 
72 A 16 83 

 
70,33 

75 N 16 83  
75 N 16,5 82,5  
75 A 17 82 
74 A 17 82 
76 A 17 82 

 
75 

80 N 17 82  
80 A 18 81  
80 A 17,5 81,5 
79 A 17,5 81,5 
82 A 17,5 81,5 

 
80,33 

84,66 Horní teplotní mez výbušnosti 21% O2 
Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala   
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Tabulka 28 Vypočtené odchylky měření při inertizaci teplotních mezí výbušnosti 
 

1. 
teplota 

2. 
teplota 

3. 
teplota 

průměr Sx ux ks ku Ux 

Motorová nafta 
95 94 97 95,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
109 112 111 110 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
120 123 119 120,66 0,630 1,45 2,3 2 2,9 
130 131 128 129,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 
140 139 141 140 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
150 148 151 149,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 
160 159 162 160,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
170 169 171 170 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
180 178 181 179,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 

Lampový petrolej 
85 87 84 85,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
95 93 96 94,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 
105 104 106 105 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
115 113 116 114,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 
125 124 126 125 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
135 134 137 135,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
145 144 147 145,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
155 154 156 155 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
165 163 166 164,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 

Nemrznoucí směs 
55 56 57 56 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
60 59 62 60,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
63 65 66 64,66 0,309 0,71 2,3 2 1,42 
70 69 72 70,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 
74 75 76 75 0,408 0,94 2,3 2 1,88 
80 79 82 80,33 0,299 0,69 2,3 2 1,92 

Kde:     A =  výbuch      N =  látka nereagovala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   1 

 
Příloha č. 3   

Nárys přístroje VK - 20 

 
Obrázek 15 Nárys VK - 20 
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Příloha č. 4   
Foto VK - 20 

 

 
 

Obrázek 16 VK - 20 
 
 

 
 
Obrázek 17  Komora připravená na měření před přikrytím alobalem 
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Obrázek 18 Měření procenta O2 pomocí kompaktního oxymetru GOX 100 
 
 
 
 

 
 
Obrázek 19 Výbuch v VK - 20
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Příloha č. 5   
Bezpečnostní list motorové nafty 
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Příloha č. 6   

 Bezpečnostní list nemrznoucí směsi Selicar -15 

 



  

   2 

 



  

   3 

 



  

   4 



  

   1 

 
Příloha č. 7   

Bezpečnostní list lampového oleje 

 



  

   2 

 



  

   3 

 



  

   4 

 



  

   5 

 


