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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porovnávání technicko-bezpečnostních 

parametrů nafty, konkrétně teploty vzplanutí a dolní teplotní meze výbušnosti. Teplota 

vzplanutí byla stanovena na přístroji PMP-4, dolní teplotní mez výbušnosti ve výbuchové 

komoře VK – 20. Všechny výsledky byly stanoveny s ohledem na opakovatelnost měření a 

vyhodnoceny statistickým softwarem QC-Expert od společnosti Trilobite. 

Klíčová slova: Teplota vzplanutí, Dolní teplotní mez výbušnosti, Nafta 

Annotation 

This bachelor work deal with problem of comparison technical and safety parameters of 

diesel oil, especially flash point and lower explosion point. Flash point was determined on the 

PMP-4, Loir explosion point in explosion chamber VK-20. All results were determined to 

proof repeatibility of measurements and evaluated by QC-Expert statistical software by 

Trilobite. 
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Úvod 

Z důvodu neustále narůstajícího mnoţství nebezpečných látek dnes pouţívaných 

v průmyslu je nutné tyto látky nějakým způsobem kvantifikovat a zatřiďovat podle nebezpečí, 

které jsou spojena s jejich pouţíváním a manipulací. Pro tyto účely pouţíváme technicko-

bezpečnostní parametry, podle kterých zatřiďujeme látky do tříd nebezpečnosti podle teploty 

vzplanutí, teplotních tříd podle teploty vznícení, skupin výbušnosti podle mezní 

experimentální bezpečné spáry atp. Technicko-bezpečnostní parametry jsou ovlivňovány 

nejrůznějšími faktory i samotným postupem a způsobem stanovení, proto je nutné brát 

v úvahu nejnebezpečnější zjištěnou hodnotu.  

Cílem této práce bylo porovnávání technicko-bezpečnostních parametrů nafty konkrétně 

pak dolní teplotní meze výbušnosti a teploty vzplanutí. Tyto dvě teploty by podle literárních 

zdrojů i definic, které jsou dostupné, měly být totoţné, lišit by se měly pouze vlivem 

metodiky. Literatura uvádí, ţe dolní teplotní mez výbušnosti by měla být vlivem exaktnější 

metodiky niţší, z tohoto důvodu jsem se rozhodl změřit tyto dvě hodnoty a porovnat je. 

Teplota vzplanutí se měřila na přístroji PMP-4 (Pensky-Martens poloautomat), celý postup 

byl řešen podle ČSN EN ISO 2719 a dolní teplotní mez výbušnosti ve výbuchové komoře 

VK-20, metodika, podle které jsem postupoval u tohoto měření je podle ústního sdělení Ing. 

Jiřího Serafína. Oba tyto přístroje se nachází v laboratořích na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě v Ostravě přesněji na fakultě bezpečnostního inţenýrství. 

V první části této bakalářské práce (teoretické) se budu zabývat vysvětlením 

problematiky, která souvisí s touto prací, jako je vysvětlení základních pojmů, uvedení 

některých technicko-bezpečnostních parametrů, jejich definic a způsobu pouţití v praxi, 

samotnému popisu motorové nafty jako zkoumaného materiálu a také bude popsán statistický 

program QC-Expert verze 2.5, se kterou jsem pracoval, a kterou jsem pouţíval pro 

vyhodnocení naměřených dat. Tímto se dostávám k druhé části této bakalářské práce 

(praktické), ve které popíši jednotlivá měření, vyhodnotím, zda lze u těchto měření prokázat 

opakovatelnost a vyhodnotím zjištěné výsledů a porovnám je vzhledem k tomu, zdali jsou 

tyto teploty stejné nebo se liší. 
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Název práce: Porovnávání technicko-bezpečnostních parametrů nafty 

Rešerše 

Pro účely vypracování této práce jsem čerpal z nejrůznějších literatur a norem, které se 

danou problematikou zabývají. Důleţité k samotnému pochopení problematiky, bylo získání 

definic pouţitých technicko-bezpečnostních parametrů, jednotlivých fyzikálních veličin a 

v neposlední řadě taky základních statistických pojmů. K tomuto jsem pouţil skripta SPBI [6] 

a skripta [7], která řeší speciální chemii pro poţární ochranu, také jsem pouţíval diplomovou 

práci zabývající se právě stanovováním teplotních mezí výbušnosti z roku 2010 [8] a 

zahraniční publikaci Ignition handbook [5]. Pro sepsání vlastností látky, kterou jsem zkoumal, 

tedy nafty, jsem vyuţil bezpečnostní list [13] a článek, který se objevil ve sborníku poţární 

ochrany [9], v němţ jsem našel informace o velmi rozšířeném aditivu MEŘO (methylester 

řepkového oleje). U statistických pojmů jsem čerpal informace z webových stránek [11] 

terminologického slovníku. 

Pro zjištění postupu a metodiky u měření teploty vzplanutí jsem vyuţíval Českých 

státních norem především pak ČSN EN ISO 2719 [2] a metodického postupu dodávaného 

k přístroji PMP-4. Pro měření dolní teplotní meze výbušnosti jsem pouţíval metodiku, které 

mi byla ústně sdělena ing. Jiřím Serafínem, jelikoţ přístroj, na kterém jsem prováděl měření je 

jediný svého druhu, a metodika pro něj nebyla zatím oficiálně schválena. Pro porovnání jsem 

se snaţil čerpat z [3] [4], kde je řešeno stanovení dolní teplotní meze výbušnosti, ovšem na 

přístroji odlišné konstrukce. 

Pro vyhodnocování dat z hlediska opakovatelnosti jsem vyuţil výše zmíněnou [2] pro 

prokázání opakovatelnosti pro měření teploty vzplanutí a pro dolní teplotní mez výbušnosti 

jsem pouţil ČSN EN ISO 4259 [1], podle které jsem prokázal opakovatelnost u měření dolní 

teplotní meze výbušnosti. Pro statistické vyhodnocení naměřených dat, jsem pouţíval 

software QC-Expert, jehoţ popis jsem čerpal z webových stránek výrobce [10]. 
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Teoretická část  
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1 Základní pojmy  

1.1 Vybrané technicko-bezpečnostní parametry 

Teplota vzplanutí 

Je to nejniţší teplota hořlavé kapaliny, při které se, za přesně definovaných podmínek 

zkoušky vytvoří nad hladinou takové mnoţství par, ţe jejich směs se vzduchem po přiblíţení 

zkušebního plamene vzplane a ihned uhasne. 

Tato teplota je kriteriem k zařazení hořlavých kapalin do tříd nebezpečnosti podle 

ČSN 650201 (viz. tabulka 1). 

Určování této teploty je závislé na druhu kapaliny, pro kterou teplotu určujeme. U 

kapalin s předpokládanou teplotou vzplanutí vyšší neţ 80 °C pouţíváme otevřený kelímek u 

ostatních uzavřený. Rozdíl mezi těmito metodami můţe být aţ 20 °C. 

Koncentrace par, která se vytvoří nad volnou hladinou kapaliny při dosaţení teploty 

vzplanutí, přibliţně odpovídá dolní koncentrační hranici výbušnosti. [6][7][5] 

Tabulka 1 – Třídy nebezpečnosti [6] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I Do 21 

II Nad 21 do 55 

III Nad 55 do 100 

IV Nad 100 do 250 

 

Koncentrační meze výbušnosti 

Udávají rozmezí koncentrace hořlavé látky nejčastěji ve směsi se vzduchem, ve kterém 

dochází po iniciaci k hoření nebo výbuchu a ohraničují výbušnou oblast. Hodnoty 

koncentračních mezí se mohou v literatuře značně lišit v závislosti na metodice, kterou byly 

zjištěny. V rámci bezpečnosti tak pouţíváme nejniţší naměřenou hodnotu. Hranice výbušnosti 

jsou značně ovlivněny tlakem (viz tabulka 2). 

Hranice výbušnosti jsou závislé na počáteční teplotě, velikosti nádoby a jejím tvaru a 

přítomnosti inhibičních látek. [6] [5] 
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Dolní koncentrační hranice výbušnosti 

Je to nejniţší koncentrace hořlavé látky, která je schopna při dodání určité iniciační 

energie šířit plamen. Vyjadřuje se v objemových % nebo v g.m
-3 

 ve směsi se vzduchem. [6] 

[8] 

Horní koncentrační hranice výbušnosti 

Jedná se o nejvyšší koncentraci hořlaviny, která je při určité iniciační energii ještě 

schopna šířit plamen. [6] [5] 

Tabulka 2 – Koncentrační hranice výbušnosti methanu v závislosti na tlaku [6] 

Tlak [MPa] Koncentrační hranice výbušnosti [%] 

0,1 6,0 – 13 

1,0 6,6 – 14,6 

2,1 7,5 – 12,0 

5,0 5,7 – 29,5 

12,5 5,7 – 45,4 

40,0 5,2 – 46,0 

 

Teplotní meze výbušnosti 

Zohledňují se tehdy, pokud koncentrační meze nejsou dostačující, pro lepší 

představivost o nebezpečí při změně teplotního reţimu v uzavřených technologických 

zařízeních. Pro hořlavé kapaliny se stanovuje podle ČSN EN 15794. [6] [7] [5] 

Dolní teplotní hranice výbušnosti 

Je to nejniţší teplota, při které se v uzavřeném prostoru zahříváním kapaliny za 

předepsaných podmínek vytvoří takové mnoţství par, ţe se ve směsi se vzduchem po iniciaci 

můţe šířit plamen. Při této teplotě se v prostoru vyskytuje taková koncentrace plynu a par 

hořlavé látky, která odpovídá tlaku nasycených par při dolní koncentrační hranici výbušnosti. 

V literatuře můţeme také najít Dolní teplotní bod výbušnosti nebo anglický název Lower 

explosion point (LEP). 

Tuto teplotu lze pokládat za ekvivalentní teploty vzplanutí, ovšem vlivem exaktnější 

metodice by tato teplota měly být niţší. [6] [7] 
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Horní teplotní mez výbušnosti 

Je to nejvyšší teplota, při které kapalina vytváří v uzavřených prostorech, za 

předepsaných podmínek, takové mnoţství plynů a par, ţe jejich směs se vzduchem můţe být 

ještě iniciována. V případě překročení této teploty, jiţ není moţné směs iniciovat. Počáteční 

teplota má vliv na meze výbušnosti jednotlivých testovaných látek (viz. tabulka 3).  [5] [6] [7]  

Tabulka 3 – Vliv počáteční teploty na hranice výbušnosti [1] 

Počáteční teplota 

[°C] 

Koncentrační meze výbušnosti ve vzduchu 

Vodík [%] Oxid uhelnatý [%] Methan [%] 

17 9,4 – 71,5 16,3 – 70,0 6,3 – 12,09 

50 9,2 – 71,5 14,8 – 71,5 6,3 – 12,09 

100 8,8 – 73,5 13,5 – 73,0 5,96 – 13,7 

200 7,0 – 76,0 13,5 – 73,0 5,5 – 14,6 

400 6,3 – 81,5 11,4 – 77,5 4,8 – 16,6 

 

Minimální zápalný proud 

Je to nejniţší hodnota elektrického proudu, který je schopen při přeskoku induktivní 

jiskry iniciovat zkoumanou směs v předepsaném zařízení. [7] 

Minimální iniciační energie 

Je nejmenší energie jiskry, která je schopna zapálit stechiometrickou směs hořlavého 

plynu nebo páry ve směsi s oxidovadlem. Stanovuje se při 101,325 kPa a teplotě 20°C a 

udává se v J nebo mJ. Podle hodnoty minimální iniciační energie zatřiďujeme látky do tzv. 

tříd citlivosti (viz. tabulka 4). [6] [8] 

Tabulka 4 – Rozdělení tříd citlivosti [7] 

Třída citlivosti Minimální zápalná energie v mJ 

1 do 0,025 

2 Nad 0,025 do 0,2 

3 Nad 0,2 do 4,0 

nad 4 Nad 4,0 do 20 

5 Nad 20 
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1.2 Fyzikálně chemické vlastnosti 

Fyzikálně chemické vlastnosti jsou jednotlivé konstanty, podle kterých můţeme určit, 

jak se budou jednotlivé látky chovat v případě úniku nebo havárie. 

Molekulová hmotnost 

Molekulová hmotnost udává hmotnost molekuly látky. Můţeme podle ní poznat, jak se 

bude látka chovat v otevřeném prostoru tzn. jestli je lehčí nebo těţší neţ vzduch a udává míru 

difuze par. Látky, s vyšší molekulovou hmotnosti mají niţší difuzní koeficient, a tudíţ se 

v prostoru difunduji hůř neţ látky s niţší molekulovou hmotností [6]. Pro to je nutné sledovat 

koncentraci par hořlavých kapalin v prostoru, kde se skladují, aby nedošlo k překročení dolní 

koncentrační meze výbušnosti. [8] 

Tlak nasycených par 

Je to maximální mnoţství par, které se muţe vytvořit nad volným povrchem kapaliny 

v závislosti na teplotě, době po kterou dochází k vypařování i na vzdálenosti od povrchu 

kapaliny. Z této hodnoty je moţné vypočítat koncentraci plynné sloţky v % obj. i g.m
-3

. [6]  

Teplota varu 

Při této teplotě dosáhne tlak nasycených par tlaku okolního prostředí, z tohoto důvodu 

se spolu s údajem o teplotě varu udává zároveň i tlak, při kterém byla teplota naměřena. U 

směsí dvou nebo více látek hovoříme o destilačním rozmezí, tedy o teplotě varu nejníţe 

vroucí sloţky. [6] [7] 

Podle teploty varu lze u směsi uhlovodíku, pohonných hmot a olejů odhadnout třídu 

nebezpečnosti (viz. tabulka 5). 

Tabulka 5 – přibliţný odhad třídy nebezpečnosti [6] 

Počáteční teplota destilace Třída nebezpečnosti 

do 135°C I 

od 135°C do 200°C II 

nad 200°C III 
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1.3 Statistické pojmy 

Opakovatelnost 

Jedná se o těsnost shody mezi jednotlivými výsledky měření téţe měřené veličiny, 

téhoţ objektu nebo jevu, provedených při stejných podmínkách, tj. za pouţití stejné měřičské 

metody, týmţ pozorovatelem, týmţ měřidlem, na stejném místě, za stejných pracovních 

podmínek a opakovaně po krátkém časovém úseku. [11] 

Opakovatelnost budu v této práci vyhodnocovat odlišně pro obě metodiky pro metodu 

pro určování teploty vzplanutí se budu řídit podle ČSN EN 2719, která se touto problematikou 

zabývá a pro vyhodnocení a ověření výsledků u stanovení dolní teplotní meze výbušnosti 

budu postupovat podle vzorce uvedeného v ČSN EN ISO 4295 ropné výrobky a vyuţití údajů 

shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám [1]. 

Reprodukovatelnost 

Jedná se o těsnost shody mezi jednotlivými výsledky měření téţe měřené veličiny, 

téhoţ objektu nebo jevu, v případě ţe měření jsou prováděna při změně některé 

z následujících podmínek: měřičská metoda, pozorovatel, měřidlo, místo, pracovní podmínky, 

časový odstup. [11] 

Přesnost 

Je to pravděpodobná těsnost shody mezi výsledkem měření a referenční hodnotou 

měřené hodnoty pro daný vzorek. [11] 

Správnost měřicího přístroje 

Je to schopnost daného přístroje podávat výsledky, které nejsou zatíţeny systémovými 

chybami. [11] 
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2 Motorová nafta 

Je to komplex parafinických, cykloparafinických, aromatických a olejofinických 

uhlovodíků splňujících svými parametry poţadavky normy ČSN EN 590. Nejedná se o 

homogenní látku nýbrţ o směs uhlovodíku s přidávanými aditivy ve formě detergentů, 

depresantů, mazivostních přísad a inhibitorů koroze. Z tohoto důvodu je nutné zajistit před 

měřením řádné promísení všech sloţek. Z důvodu problémů, které jsou spojeny s vyuţíváním 

fosilních paliv jak z hlediska environmentálního, tak z hlediska geopolitického je snaha sníţit, 

nebo alespoň částečně nahradit tyto zdroje. Pro tyto účely se vyuţívá jako příměs do nafty 

nejčastěji methylester řepkového oleje (dále jen MEŘO) v přimíšeni maximálně 5 % (viz 

tabulka 5). Tato hranice je stanovena jako maximální aby nedošlo k poškození spalovacího 

motoru. [13] 

Tabulka 6 – Vlastnosti motorové nafty a MEŘO [9] 

 NAFTA MEŘO 

Interval bodu varu 150 °C – 360 °C 300 °C – 360 °C 

Bod vzplanutí >55 °C 181 °C 

Dolní í mez výbušnosti 0,6% Neuvádí se 

Horní mez výbušnosti 6,0% Neuvádí se 

Teplota vznícení 220 °C 405 °C 

Hustota při 20 °C 850 kg.m
-3

 885kg.m
-3

 

Viskozita při 40 °C 2,0 – 4,5 mm
2
.s

-1
 3,5 – 5,0 mm

2
.s

-1
 

 

U nehomogenních směsí nestačí brát v úvahu pouze vlastnosti jednotlivých sloţek, 

protoţe jednotlivé látky spolu mohou reagovat a pozměnit tak vlastnosti celé směsi. 

Konkrétně MEŘO i kdyţ má teplotu vzplanutí vyšší neţ nafta, v určitých koncentracích 

způsobuje její sníţení. Tyto pokusy byly prováděny podle [9], v uzavřeném kelímku podle 

Penskyho-Martense [2]. Obě látky byly hodnoceny jako čisté a následně ve směsi se zvyšující 

se koncentrací MEŘO. Výsledky jsou zaneseny do grafu (viz obrázek 1), kaţdý bod je 

průměrem tří naměřených hodnot. 
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Obrázek 1 – Závislost teploty vzplanutí na koncentraci MEŘO v motorové naftě [9] 

 

Dolní teplotní mez výbušnosti je MEŘO taky ovlivněna jak bylo prokázáno a popsáno 

v literatuře [9], ovšem v ţádném z případů nedošlo ke sníţení této meze pod úroveň dolní 

teplotní meze výbušnosti čisté nafty. Pokusy byly prováděné metodou vypracovanou 

pracovištěm Fakulty bezpečnostního inţenýrství na základě ČSN ISO 6184-3. Výsledky 

ukazují na nárůst dolní teplotní meze výbušnosti s rostoucí koncentrací MEŘO ve směsi (viz 

obrázek 2) 

Obrázek 2 – Graf závislosti dolní teplotní meze výbušnosti na koncentraci MEŘO v motorové 

naftě [9] 

 

Závislost koncentrace MEŘO v motorové naftě vzhledem k teplotě vzplanutí a dolní 

teplotní mezi výbušnosti není lineární ani rovnoměrná, proto je nutné při všech pokusech dbát 

na dokonalé promíšení všech sloţek, aby nedocházelo k chybám při měření. 
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3 Stanovení teploty vzplanutí 

Teplotu vzplanutí jsem stanovoval na přístroji PMP-4 (Pensky-Martens poloautomat). 

Tento přístroj (viz obrázek 3) je modernějším nástupcem klasické pece podle Pensky-

Martense. Je vybaven automatickým promícháváním i snímačem teploty pokusné kapaliny, 

podle kterého automaticky vyhodnocuje, kdy má dojít ke zkušebnímu zapálení směsi.  

Obrázek 3 – PMP-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušený vzorek hořlavé kapaliny se do přístroje vkládá v kelímku (viz obrázek 4) 

z nekorozivního materiálu (v mém případě mosaz), který se vkládá do topného hnízda 

přístroje, který je vybaven pro nalévání přesného mnoţství kapaliny tj. 68 ml. 

Obrázek 4 – Zkušební kelímek 

 

 

 

 

 

  

1 – Hlava míchacího zařízení 

2 – Míchací zařízení, čidlo teploty, plamínek 

3 – Ovládací panel 

4 – Tělo přístroje 

 

1 – Drţadlo 

2 – Vymezovací kolík 

3 - Výřezy pro usazení do přístroje 

4 – Rýska pro plnění 

5 – Osazení pro dosednutí uzávěru  
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Samotný pokus se zahajuje stiskem tlačítka RUN na ovládacím panelu (viz. obrázek 

5). Přístroj poté provede kontrolní zapálení a začne nahřívat topné hnízdo. Pomocí čidla 

teploty sleduje teplotu kapaliny, kterou zobrazuje na panelu a 25 °C pod předpokládanou 

teplotou vzplanutí začne při kaţdém stupni provádět zkušební zapálení. Uţivatel sleduje, kdy 

dojde ke vzplanutí a manuálně pak ukončí pokus stiskem tlačítka STOP. Přístroj ukazuje jak 

teplotu korigovanou na atmosférický tlak tak nekorigovanou i upravenou podle [2]. 

Obrázek 5 – Ovládací panel přístroje 

 

 

 

 

 

 

Promíchávání směsi je prováděno pomocí automatického míchadla, které je poháněno 

gumovou spojkou na hlavě celého přístroje (viz obrázek 6), na které je zároveň umístěn i 

mechanismus pro otevírání kelímku a provádění zápalů v průběhu pokusu. 

Obrázek 6 – Hlava přístroje 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – zobrazovací panel 

2 – spouštěcí tlačítko 

3 – ovládací šipky a enter 

4 – zastavovací tlačítko 

1 – otevírací mechanismus 

2 – gumová spojka 

3 – teplotní čidlo 

4 - kelímek 
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Dosaţení teploty vzplanutí a tedy ukončení pokusu je indikováno zábleskem 

v kelímku, který můţe uţivatel pozorovat v okénku na víčku při otevření kelímku. Na víčku 

(viz obrázek 7) se vyskytují okénka dvě. Jedno je určeno pro zkušební zápaly a druhé je 

pozorovací, z důvodu, aby nebyl uţivatel ovlivněn zkušebním plamínkem. 

Obrázek 7 – víčko kelímku 

 

 

 

 

 

 

  

1 – otevírací zařízení 

2 – záloţní plamínek 

3 – míchadlo 

4 – zkušební plamínek 

5 – pozorovací okénko 
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4 Stanovení dolní teplotní meze výbušnosti 

Dolní teplotní mez výbušnosti jsem stanovoval na přístroji VK-20, který se rovněţ 

nachází v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inţenýrství. Tento přístroj byl sestaven 

pracovníky fakulty a slouţí jak pro zjišťování teplotních tak koncentračních mezí výbušnosti. 

Veškeré výstupní data jsou přenášeny přímo do počítače a pracovat s nimi můţeme přímo 

v přiloţeném softwaru nebo můţeme data poměrně jednoduše exportovat do Excelu. 

Obrázek 8 – Přístroj VK-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před pokusem je nutno sepnout spínač elektromagnetu, který drţí zhášecí poklop, 

vloţit do výbuchové komory palník a zkoušenou hořlavou kapalinu a následně celou komoru 

zakrýt hliníkovou fólií, kterou na komoře upevníme pomocí drátu. 

Obrázek 9 – Komora zařízení VK-20 

 

 

 

 

1 – Elektromagnet 

2 – Poklop 

3 – Kryt z hliníkové folie 

4 – Čidlo teploty komory 

5 – Čidlo teploty kapaliny 

1 – Kontakty pro upevnění palníku 

2 – Míchadlo 

3 – Snímač teploty komory 

4 – Prostor pro zkoušenou kapalinu 

5 – Snímač teploty kapaliny 
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Následně začneme komoru zahřívat pomocí dvojice topných spirál. Jedna spirála 

ohřívá zkoumanou kapalinu a druhá slouţí k ohřevu prostoru uvnitř komory. Pro nastavení 

pouţíváme jednotlivé ovládací panely, na kterých si navolíme teplotu jednotlivých spirál. 

Změny teploty v průběhu pokusu mají značnou setrvačnost, proto je vhodné volit teploty 

s blízké předpokládané dolní mezi výbušnosti. Během ohřevu je také nutné zajistit cirkulaci 

vzduchu pomocí míchadla. Míchadlo se rovněţ ovládá jedním z panelů. 

Obrázek 10 – Ovládání topných spirál 

 

 

 

 

 

 

Jakmile se teploty srovnají, spustíme program a ten začne zapisovat data. Po dosaţení 

hledané teploty sepneme kontakty spínače a odpálíme jej pomocí tlačítka iniciace. Pokud se 

nám v zapsaných hodnotách objeví náhle zvýšení teploty, jedná se o výbuch, pokud se tak 

nestane, k výbuchu nedošlo a pokus je nutné opakovat. Je nutné dávat pozor na rozsah 

zvýšení, jelikoţ to můţe být způsobeno samotným palníkem, který teplotu uvnitř komory 

zvýší o cca 1-2°C. Po ukončení kaţdého pokusu je nutné z komory odvětrat zbytkové páry 

pomocí míchadla. 

Obrázek 11 – Adaptéry VK-20 

  

 

 

 

 

1 – síťový spínač vnější spirály 

2 – ovládací panel vnější spirály 

3 – síťový spínač vnitřní spirály 

4 – ovládací panel vnitřní spirály 

1 – spínač elektromagnetu poklopu 

2 – síťový spínač 

3 – spínač míchadla 

4 – Spínač iniciace 

5 – tlačítko pro spuštění iniciace 

6 – regulace otáček míchadla 
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Metodiky pro stanovování teplotních a koncentračních mezí výbušnosti se řeší v [3] [4] 

[12]. Pro účely mé práce je aktuální pouze [4], jelikoţ [3] řeší pouze koncentrační meze. Mezi 

metodikou uvedenou v [4], a tou kterou jsem pouţíval podle [12] je hned několik rozdílů. 

Toto je způsobeno tím, ţe přístroj, který jsem pouţíval pro měření je naprosto unikátní a je 

sestaven pracovníky VŠB jako jediný svého druhu. Je určen pouze pro určování mezí 

výbušnosti, jak koncentračních tak teplotních. 
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5     Statistický software QC-Expert verze 2.5 

Pro vyhodnocení naměřených dat jsem pouţil statistický software QC-Expert od 

společnosti Trilobite. Tento software je určený pro všechny pracoviště, kde se vyhodnocují 

provozní, laboratorní nebo ekonomická data a je běţně dostupný jak v českém tak i anglickém 

jazyce. 

Je kompatibilní s programy, které jsou běţně pouţívané, jako je např. Microsoft office – 

Excel. Ovládání je moţné jak prostřednictvím klávesnice tak myši. Vstupní data je moţné 

vloţit do QC-Expertu importováním dat přímo z Excelu, se kterými můţeme následně 

pracovat přímo v programu. Výstupem jsou potom jednotlivé protokoly, grafy a tabulky, které 

můţeme následně opět exportovat do Excelu, ve kterém můţeme s daty dále pracovat. Velkou 

nevýhodu bych na druhou stranu viděl v tom, ţe verze, se kterou jsem pracoval, nebyla 

kompatibilní s 64-bitovým operačním systémem. 

5.1 Moduly programu QC-Expert 

Tento statistické software disponuje velkým mnoţstvím různých modulů pro 

zpracovávání dat. Níţe jsou uvedeny jen ty které jsem v rámci mé práce pouţil. 

Základní statistika 

Tento modul slouţí pro výpočet základní statistiky, intervalů spolehlivosti, robustních 

odhadů a rozptylů, dále pak provádí test normality, test nezávislosti a rovněţ sleduje 

homogenitu vloţených dat. 

Porovnání dvou výběrů  

Modul porovnávání dvou výběrů je nezbytný pro porovnávání různých zdrojů dat, 

rozhodování o jejich homogenitě a potvrzení správnosti a přesnosti různých měření. Poskytuje 

dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů a párové porovnání dvou výběrů. 

Veškeré podrobné informace je moţné nalézt na webové adrese uvedené v citacích 

pod číslem [10]     
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Praktická část 
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6 Měření teploty vzplanutí dle normy ČSN EN ISO 2719 

 

Měření jsem prováděl podle metodiky popsané v normě ČSN EN ISO 2719 [12] na 

přístroji PMP-4  s ohledem na prokázání opakovatelnosti měření. 

Všechny naměřené teploty jsou přístrojem přepočítávány podle vzorce 

                                                                                                                        (1)                                                                                      

Tc – Korigovaná teplota vzplanutí na atmosférický tlak 

To – Naměřená teplota vzplanutí při aktuálním atmosférickém tlaku 

p – Aktuální atmosférický tlak v době měření v kPa 

Tato rovnice udává přesné výsledky pouze pro rozsah tlaků 98,0 – 104,7 kPa [12] 

Tento vzorec (1) bylo nutné pouţívat u přístrojů, které nebyly automatizované, přístroj 

PMP-4 jiţ tento výpočet provádí automaticky. Nepřesnosti ve výsledných hodnotách mohou 

být způsobeny nepřesným barometrem v laboratoři nebo v přístroji samotném. Přístroj PMP-4 

navíc zaokrouhluje výslednou hodnotu podle [12] na nejbliţší 0,5°C. 

Pro účely této práce jsem odměřil 24 vzorků nafty. 
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6.1 Naměřená data 

Pro základní analýzu jsem pouţil všechny naměřené hodnoty bez jakýchkoliv úprav 

nebo vylučování hodnot odlehlých. 

Tabulka 7 – Naměřená data teplot vzplanutí 

  

Teplota 

okoli (°C) 

Tlak 

(kPa) 

Vlhkost 

(%) 

Nekorigovaná 

teplota (°C) 

Korigovaná 

teplota (°C) 

Konečná 

teplota (°C) 

1 22,5 974 26,6 60,2 61,5 61,5 

2 22,8 975 28,4 57,3 58,5 58,5 

3 22,3 975 24,2 60,2 61,5 61,5 

4 22,1 975 24 62,3 63,5 63,5 

5 22,3 975 23,5 61,1 62,3 62,5 

6 22 975 23,6 59 60 60 

7 22,1 975 23,6 58,3 59,5 59,5 

8 22,3 975 24,2 57,2 58,3 58,5 

9 22,1 975 24,2 57,2 58,3 58,5 

10 23,1 999 21,1 58,3 58,8 59 

11 23,4 1000 22,5 58,3 58,8 59 

12 23,5 1000 22,5 58,1 58,6 58,5 

13 23,6 1000 23,4 58,1 58,6 58,5 

14 23,8 1000 24,8 59 59,5 59,5 

15 24 1000 26,3 59 59,4 59,5 

16 24,1 1000 27,7 58,1 58,6 58,5 

17 24,2 1000 28,4 58,1 58,6 58,5 

18 24,2 1000 28,5 58,1 58,6 58,5 

19 24,2 999 28,2 59 59,5 59,5 

20 24 999 28,2 59 59,5 59,5 

21 24,5 985 29,2 58,1 59,2 59 

22 24,5 983 31 58,1 59,1 59 

23 24,4 983 29,3 58,2 59,2 59 

24 24 984 28,5 58,1 59,1 59 
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6.2 Statistické zpracování naměřených dat 

 

V souboru naměřených dat (tabulka 7) je vidět, ţe téměř všechny klíčové poţadavky 

byly zamítnuty nebo byly s výrazným rozdílem nebo odchylkou. Homogenita dat byla 

zamítnuta, jelikoţ se v měření vyskytovaly odlehlé hodnoty, které bylo nezbytné před dalším 

testováním vyloučit. Normalita byla také zamítnuta, jelikoţ byl extrémně vysoký výskyt dat 

v jednom z intervalů histogramu, čehoţ si můţeme všimnout níţe na obrázku 13. 

Tabulka 8 – Výsledné hodnoty základní analýzy získané statistickým programem QC-Expert 

Klasické parametry : 

 
Robustní parametry : 

 Název sloupce : A Název sloupce : A 

Průměr : 59,52083333 Medián : 59 

Spodní mez : 58,95633752 IS spodní : 58,48246821 

Horní mez : 60,08532914 IS horní : 59,51753179 

Rozptyl : 1,858242754 Medianová směr. odchylka: 0,255106727 

Směr. odchylka : 1,36317378 Medianový rozpty : 0,065079442 

Šikmost 1,677985809 

  Odchylka od 0 : Významná Test normality : 

 Špičatost : 4,852771395 Název sloupce : A 

Odchylka od 3 : Nevýznamná Průměr : 59,52083333 

Polosuma 61 Rozptyl : 1,858242754 

Modus : 58,04166667 Šikmost 1,677985809 

  

Špičatost : 4,852771395 

t-test 

 

Normalita : Zamítnuta 

Testovaná hodnota : 0 

  Rozdíl : Významný Vybočující body : 

 Vypočtený : 213,9062134 Název sloupce : A 

Teoretický : 2,028687338 Homogenita : Zamítnuta 

Pravděpodobnost : 8,76E-40 Počet vybočujících bodů : 2 

Konfidenční interval levý: 5,91E+01 Spodní mez : 56,4 

Konfidenční interval 

pravý: 59,98556504 Horní mez : 61,6 
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Pro vyhodnocení naměřených dat umoţňuje statistický software QC-Expert zobrazení 

celé řady grafů. Pro potřeby mé práce jsem vybral odhad hustoty, histogram, krabicový a 

kruhový graf (obrázky 12-15) 

  Obrázek 12 – Graf odhadu hustoty-teplota vzplanutí 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 13  – Histogram-teplota vzplanutí 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14 – Krabicový graf-teplota vzplanutí 

 

 

  

Zelená křivka v grafu nám udává ideální 

rozdělení normality červená pak 

skutečná data. V případě potvrzení 

normality a většího mnoţství dat jsou si 

křivky blízké. V tomto případě si 

můţeme všimnout zamítnuté 

homogenity způsobené shlukem dat 

v rozmezí teplot 60,5–62°C. 

Histogram rozděluje data do 

jednotlivých tříd s konstantní šířkou 

(intervalem). Počet tříd je v programu 

stanovován automaticky s ohledem na 

mnoţství dat. 

V krabicovém grafu vidíme 3 červené 

body, které znázorňují odlehlé hodnoty. 

Dále pak označené zelené části 

v hlavním obdélníku, které vymezují 

25% (dolní) a 75% (horní) kvantil. Ve 

středu bílého obdélníku se nachází 

aritmetický průměr. 
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 Obrázek 15 – Kruhový graf-teplota vzplanutí 

 

 

 

 

 

 

Tento graf slouţí ke komplexnímu 

posouzení normality zohledněním 

šikmosti a špičatosti. V případě většího 

mnoţství dat s potvrzenou normalitou 

se zelená (idealní rozdělení) elipsa 

nebo kruh a černá (skutečná data) 

překryjí.  
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Z důvodu mnoţství odlehlých hodnot jsem po odměření 20 hodnot byl nucen doměřit 

ještě čtyři hodnoty jak s hlediska prokázání opakovatelnosti metodiky, tak z důvodu 

významných rozdílů v měření, zamítnuté homogenity a normality vyhodnocených QC-

Expertem. Při dalším vyhodnocování jsem z dat odstranil poloţku 1, 3, 4, 5 a statistiku 

provedl znovu. Pořadí dat zůstalo zachováno (tabulka 9). 

Tabulka 9 – Naměřená data teplot vzplanutí bez odlehlých hodnot. 

  

Teplota 

okoli (°C) 

Tlak 

(kPa) 

Vlhkost 

(%) 

Nekorigovaná 

teplota (°C) 

Korigovaná 

teplota (°C) 

Konečná 

teplota (°C) 

2 22,8 975 28,4 57,3 58,5 58,5 

6 22 975 23,6 59 60 60 

7 22,1 975 23,6 58,3 59,5 59,5 

8 22,3 975 24,2 57,2 58,3 58,5 

9 22,1 975 24,2 57,2 58,3 58,5 

10 23,1 999 21,1 58,3 58,8 59 

11 23,4 1000 22,5 58,3 58,8 59 

12 23,5 1000 22,5 58,1 58,6 58,5 

13 23,6 1000 23,4 58,1 58,6 58,5 

14 23,8 1000 24,8 59 59,5 59,5 

15 24 1000 26,3 59 59,4 59,5 

16 24,1 1000 27,7 58,1 58,6 58,5 

17 24,2 1000 28,4 58,1 58,6 58,5 

18 24,2 1000 28,5 58,1 58,6 58,5 

19 24,2 999 28,2 59 59,5 59,5 

20 24 999 28,2 59 59,5 59,5 

21 24,5 985 29,2 58,1 59,2 59 

22 24,5 983 31 58,1 59,1 59 

23 24,4 983 29,3 58,2 59,2 59 

24 24 984 28,5 58,1 59,1 59 
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Jak si můţeme v protokolu vyhodnocených dat programem QC-Expert všimnout, tak 

po odstranění odlehlých hodnot je prokázána normalita i homogenita a tyto hodnoty můţeme 

brát jako vyhovující, bez odlehlých hodnot. 

 

Tabulka 10 - Výsledné hodnoty základní analýzy bez odlehlých hodnot získané statistickým 

programem QC-Expert 

Klasické parametry : 

 
Robustní parametry : 

 Název sloupce : A Název sloupce : A 

Průměr : 58,975 Medián : 59 

Spodní mez : 58,7539771 IS spodní : 58,46605548 

Horní mez : 59,1960229 IS horní : 59,53394452 

Rozptyl : 0,223026316 Medianová směr. odchylka: 0,255106727 

Směr. odchylka : 0,472256621 Medianový rozpty : 0,065079442 

Šikmost 0,48352584 

  Odchylka od 0 : Nevýznamná Test normality : 

 Špičatost : 2,106116376 Název sloupce : A 

Odchylka od 3 : Nevýznamná Průměr : 58,975 

Polosuma 59,25 Rozptyl : 0,223026316 

Modus : 59,0452381 Šikmost 0,48352584 

  
Špičatost : 2,106116376 

t-test 

 

Normalita : Přijata 

Testovaná hodnota : 0 

  Rozdíl : Významný Vybočující body : 

 Vypočtený : 558,4764859 Název sloupce : A 

Teoretický : 2,093024054 Homogenita : Přijata 

Pravděpodobnost : 8,14E-42 Počet vybočujících bodů : 0 

Konfidenční interval levý: 58,79240394 Spodní mez : 56,43 

Konfidenční interval 

pravý: 59,15759606 Horní mez : 61,57 
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Po odstranění odlehlých hodnot jsem opět z výstupních dat vybral stejné grafy jako při 

základní statistice všech hodnot. Všechny vybrané grafy jsou na obrázcích 16-19.   

Obrázek 16 – Graf odhadu hustoty pro data bez odlehlých hodnot 

 

 

  

 

 

Obrázek 17 – Histogram pro data bez odlehlých hodnot 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Krabicový graf pro data bez odlehlých hodnot 

 

 

 

 

 

  

Po odstranění odlehlých hodnot si 

můţeme v grafu všimnout, ţe se křivka 

skutečných hodnot výrazně změnila a více 

kopíruje křivku hodnot ideálních. 

Vlivem odstranění odlehlých hodnot došlo 

v histogramu k upravení šířky respektive 

intervalu tříd a následně k vyrovnanějšímu 

rozdělení četnosti hodnot v kaţdé z nich.  

V krabicovém grafu se nám jiţ neobjevují 

ţádné odlehlé hodnoty a medián i 

aritmetický průměr jsou téměř stejné. Tzv. 

fousy po okrajích krabice nám znázorňují 

nejvyšší a nejniţší hodnoty která se 

v datech vyskytuje 
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Obrázek 19 - Kruhový graf pro data bez odlehlých hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Prokázání opakovatelnosti metody 

Prokazování opakovatelnosti u metody pro měření teploty vzplanutí dle Pensky-

martense v uzavřeném kelímku je jasně řešena v [2]. Poţadovaná těsnost shody mezi 

naměřenými výsledky se liší podle měřeného materiálu a postupu.  

Postupy jsou v [2] řešeny dva A a B. Největší rozdíl mezi nimi je v rychlosti 

promíchávání zkušební látky a v rychlosti nárůstu teploty. Pro mou práci platí postup A, 

jelikoţ nárůst teploty na PMP-4 je v intervalu mezi 5° C – 6° C a zkušební vzorek je 

promícháván rychlostí od 90 ot/min do 120ot/min. 

Tabulka 11 – Hodnoty opakovatelnosti pro postup A [2] 

Materiál Rozsah bodu vzplanutí (°C) Opakovatelnost (°C) 

Barvy a laky - 1,5 

Destiláty a mazací oleje 40 aţ 250 0,029.X
a
 

a
 X je průměr zkušebních výsledků, které jsou srovnávány 

Naftu jsem zařadil podle bodu vzplanutí a podle toho, ţe je to destilát ropy do skupiny 

destilátů a mazacích olejů (tabulka 11) a následně vypočítal poţadovanou těsnost shody podle 

vzorce 

0,029 . X = 0,029 . 58,975 = 1,710275°C 

Pokud porovnáme kruhový graf před 

odebráním odlehlých hodnot a po něm 

můţeme si všimnout značné změny a po 

odstranění došlo k  vyhlazení elipsy 

skutečných hodnot a ta nyní kopíruje 

ideální křivku lépe. K ideálnímu překrytí 

by došlo, pokud by bylo naměřeno více 

hodnot 
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Poţadovaná těsnost shody mezi dvěma výsledky z 20 naměřených hodnot, pro prokázání 

opakovatelnosti nesmí být podle výpočtu uvedeného v ČSN EN ISO 2719 [2] větší neţ 

1,710275, coţ je splněno ve všech 20 případech měření. 

7 Měření dolní teplotní meze výbušnosti na VK-20 

 

Jelikoţ u tohoto měření není moţné po iniciaci vzorku provést iniciaci znovu při vyšší 

teplotě, jako je tomu u teploty vzplanutí kdy se zkouší kaţdý stupeň, Rozhodl jsem se, ţe 

budu provádět iniciaci v intervalech vţdy v rozmezí jednoho stupně a porovnávat kolik 

pozitivních a negativních pokusů v intervalu bude a podle toho se budu snaţit určit hodnotu 

dolní teplotní meze výbušnosti. 

Měření jsem prováděl v intervalech 89°C - 94°C vţdy po deseti vzorcích. Objem kaţdého 

vzorku motorové nafty byl 50 ml. U takto vysoké teploty jsem začínal podle ústní konzultace 

s ing. Jiřím Serafínem [12] jelikoţ to vychází ze zkušeností měření na tomto přístroji. 

Pro vyhodnocení opakovatelnosti a zpracování naměřených dat následně pouţiji jenom 

výsledky pozitivních měření tj. těch, u kterých došlo k výbuchu. 

Jelikoţ pro tuto metodu není ţádna norma, které by stanovovala poţadavky na 

prokazování opakovatelnosti, vycházel jsem z ČSN EN ISO 4259 [1] vzorce (2) v příloze H 

této normy. 

r = Z.√2.Ϭ0                                                                                                                                                                                                (2) 

r – Opakovatelnost 

Z – Faktor, který přepočítává směrodatnou odchylku na konfidenční mez 

Ϭ0
2 
– Rozptyl výsledků získaných za podmínek opakovatelnosti 
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7.1 Naměřená data v jednotlivých intervalech 

Všechna naměřená data získána na přístroji VK-20 jsou uvedeny v tabulkách 12-16 a 

jsou v nich rozděleny do jednotlivých intervalů vţdy po jednom 1 °C. 

Tabulka 12 – Naměřené hodnoty v intervalu (89;90) 

Pořadové 

číslo 

Teplota prostoru 

(°C) 

Teplota kapaliny 

(°C) 

Rozdíl teplot 

(°C) 

Výsledek 

pokusu 

2 90,9 88,9 2 ano 

4 86,8 89 -2,2 ne 

6 86,4 89 -2,6 ne 

9 87,5 89 -1,5 ne 

10 87,9 89,7 -1,8 ano 

11 93,3 88,9 4,4 ne 

13 85,8 89,6 -3,8 ne 

15 87,9 89,2 -1,3 ne 

17 79,6 89,4 -9,8 ne 

18 84,6 89 -4,4 ne 

 

Tabulka 13 – Naměřené hodnoty v intervalu (90;91) 

Pořadové 

číslo 

Teplota prostoru 

(°C) 

Teplota kapaliny 

(°C) 

Rozdíl teplot 

(°C) 

Výsledek 

pokusu 

1 89,9 90,1 -0,2 ano 

7 87,3 90 -2,7 ano 

12 84,6 90 -5,4 ne 

14 85 90,1 -5,1 ne 

19 86,7 90,1 -3,4 ne 

20 84 90,4 -6,4 ne 

21 80 90,9 -10,9 ne 

22 79,9 90,4 -10,5 ano 

23 83,7 90,3 -6,6 ne 

25 83,9 90,6 -6,7 ne 
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Tabulka 14 – Naměřené hodnoty v intervalu (91;92) 

Pořadové 

číslo 

Teplota prostoru 

(°C) 

Teplota kapaliny 

(°C) 

Rozdíl teplot 

(°C) 

Výsledek 

pokusu 

3 79,1 92 -12,9 ano 

8 87,7 91 -3,3 ne 

16 81,1 91,2 -10,1 ne 

24 89,9 91,1 -1,2 ano 

26 83,3 92 -8,7 ne 

27 89,9 91,3 -1,4 ne 

28 87,3 91,7 -4,4 ne 

29 86,9 91,3 -4,4 ano 

30 87,4 91,3 -3,9 ne 

31 81,1 91,8 -10,7 ne 

 

Tabulka 15 – Naměřené hodnoty v intervalu (92;93) 

Pořadové 

číslo 

Teplota prostoru 

(°C) 

Teplota kapaliny 

(°C) 

Rozdíl teplot 

(°C) 

Výsledek 

pokusu 

32 83,2 92,2 -9 ne 

33 88,9 92,1 -3,2 ano 

34 86,8 92,5 -5,7 ano 

35 82,8 92,8 -10 ne 

37 91,5 92,3 -0,8 ano 

38 84,9 92,8 -7,9 ano 

39 82 92,6 -10,6 ne 

40 82,4 92,4 -10 ano 

41 85,1 92,8 -7,7 ano 

42 84,9 92,4 -7,5 ne 

 

Tabulka 16 – Naměřené hodnoty v intervalu (93;94) 

Pořadové 

číslo 

Teplota prostoru 

(°C) 

Teplota kapaliny 

(°C) 

Rozdíl teplot 

(°C) 

Výsledek 

pokusu 

36 85,4 93,1 -7,8 ano 

43 84,6 93,8 -9,2 ano 

44 86,7 93,5 -6,8 ano 

45 87 93,3 -6,3 ano 

46 88,8 93,6 -4,8 ano 

47 88,5 93,7 -5,2 ano 

48 87,3 93,9 -6,6 ne 

49 87,4 93,6 -6,2 ano 

50 87,2 93,2 -6 ne 

51 86,1 93,3 -7,2 ano 
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Níţe uvedený graf (obrázek 20) je zde pro znázornění, jak vypadá pozitivní pokus 

vykreslený graficky. 

Obrázek 20 – Pozitivní pokus měření dolní teplotní meze výbušnosti 
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7.2 Statistické zpracování naměřených dat 

 

Pro analýzu dat byly vybrány pouze kladné pokusy, s tím ţe u nich zůstalo zachováno i 

jejich pořadí tak jak následovaly po sobě při měření. Měření jsem prováděl tak abych co 

nejvíce dokázal sjednotit a vyrovnat teploty prostoru výbuchové komory a kapaliny. Můţeme 

si ovšem všimnout, ţe i kdyţ byl rozdíl teplot okolí a kapaliny malý nebo velký látka po 

iniciaci vybuchla. Také vidíme, ţe i kdyţ byla teplota prostoru niţší nebo vyšší neţ teplota 

kapaliny nezabránilo to iniciaci. 

Tabulka 17 – Pozitivní data naměřených hodnot dolní teplotní meze výbušnosti 

Pořadové 

číslo 

Teplota prostoru 

(°C) 

Teplota kapaliny 

(°C) 

Rozdíl teplot 

(°C) 

Výsledek 

pokusu 

1 (1) 89,9 90,1 -0,2 ano 

2 (2) 90,9 88,9 2 ano 

3 (3) 79,1 92 -12,9 ano 

7 (4) 87,3 90 -2,7 ano 

10 (5) 87,9 89,7 -1,8 ano 

22 (6) 79,9 90,4 -10,5 ano 

24 (7) 89,9 91,1 -1,2 ano 

29 (8) 86,9 91,3 -4,4 ano 

33 (9) 88,9 92,1 -3,2 ano 

34 (10) 86,8 92,5 -5,7 ano 

37 (11) 91,5 92,3 -0,8 ano 

38 (12) 84,9 92,8 -7,9 ano 

40 (13) 82,4 92,4 -10 ano 

41 (14) 85,1 92,8 -7,7 ano 

36 (15) 85,4 93,1 -7,8 ano 

43 (16) 84,6 93,8 -9,2 ano 

44 (17) 86,7 93,5 -6,8 ano 

45 (18) 87 93,3 -6,3 ano 

46 (19) 88,8 93,6 -4,8 ano 

47 (20) 88,5 93,7 -5,2 ano 

49 (21) 87,4 93,6 -6,2 ano 

51 (22) 86,1 93,3 -7,2 ano 
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Z dat, které byly výstupem QC-Expertu, jsem vybral jen ty nejdůleţitější (Tabulka 

18). Podle testu normality vidíme, ţe bylo prokázáno normální rozdělení naměřených dat a 

byla přijata i jejich homogenita coţ znamená, ţe se v měření nevyskytují ţádné odlehlé 

hodnoty. 

Tabulka 18 - Výsledné hodnoty základní získané statistickým programem QC-Expert 

Klasické parametry : 

 

Robustní parametry : 

 Název sloupce : LEP Název sloupce : LEP 

Průměr : 92,10454545 Medián : 92,45 

Spodní mez : 91,44827072 IS spodní : 91,28284834 

Horní mez : 92,76082019 IS horní : 93,61715166 

Rozptyl : 2,190930736 

Medianová směr. odchylka 

: 0,561234799 

Směr. odchylka : 1,480179292 Medianový rozpty : 0,314984499 

Šikmost -0,708819031 

  Odchylka od 0 : Nevýznamná Test normality : 

 Špičatost : 2,272167343 Název sloupce : LEP 

Odchylka od 3 : Nevýznamná Průměr : 92,10454545 

Polosuma 91,35 Rozptyl : 2,190930736 

Modus : 93,08083004 Šikmost -0,708819031 

  

Špičatost : 2,272167343 

t-test 

 

Normalita : Přijata 

Testovaná hodnota : 0 

  Rozdíl : Významný Vybočující body : 

 Vypočtený : 291,8623534 Název sloupce : LEP 

Teoretický : 2,079613845 Homogenita : Přijata 

Pravděpodobnost : 1,12E-39 Počet vybočujících bodů : 0 

Konfidenční interval levý: 91,56152152 Spodní mez : 84,34954545 

Konfidenční interval 

pravý: 92,64756939 Horní mez : 99,35045455 
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Všechny výstupní data byly opět znázorněny programem QC-Expert i graficky jak je 

vidět na obrázcích 21-24. 

Obrázek 21 – Graf odhadu hustoty dolní teplotní mez výbušnosti 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Histogram dolní teplotní mez výbušnosti 

 

 

 

 

 

Obrázek 23– Krabicový graf dolní teplotní mez výbušnosti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normalita byla u těchto dat prokázána 

stejně tak jako jejich homogenita. I kdyţ 

si můţeme všimnout maxima okolo 

90°C tak křivka skutečných není od 

křivky ideální příliš odlišná. 

V histogramu vidíme nárůst četností ve 

třídách vzhledem ke stoupající teplotě, 

coţ vyplývá ze způsobu měření těchto 

hodnot. Maximum okolo 90 stupňů je 

způsobeno zvýšeným výskytem hodnot 

z tohoto a vyššího intervalu při měření 

Aţ na poměrně vzdálenou nejniţší 

hodnotu znázorněnou levým „fousem“ 

vyšel krabicový graf bez odlehlých 

hodnot, které by byly znázorněny 

červenými body. 
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Obrázek 24– kruhový graf dolní teplotní mez výbušnosti 

 

 

 

 

 

 

7.3 Prokázání opakovatelnosti metody 

 

Jak jsem jiţ uvedl výše, pro tuto metodu není stanoven ţáden postup pro stanovení 

opakovatelnosti, jako je tomu u určování teploty vzplanutí podle Pensky-Martense. Tudíţ 

jsem vycházel z obecné normy ČSN EN ISO 4259. 

Výpočet poţadované těsnosti shody výsledků. 

r = Z.√2.Ϭ0                                                                                                                           (2) 

r = 1,96. √2.1,47 

r = 3,37 

Poţadovaná těsnost shody mezi výsledky pro prokázání opakovatelnosti je podle vzorce 

(2) uvedeného v ČSN EN ISO 4259 [1] 3,37. Jelikoţ této těsnosti není dosaţeno u všech 

vzorku, sníţil jsem počet vzorků o čtyři, které byly nejniţší a opakovatelnost můţeme 

prokázat v intervalu (90,4;93,8), kde je poţadovaná těsnost dosaţena. 
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8 Porovnání dvou výběrů 

 

Pro porovnání naměřených hodnot, jsem pouţil opět program QC-Expert, konkrétně 

metodu Porovnání dvou výběrů. 

Tabulka 19 – Data pouţita pro porovnání dvou výběrů 

 
Dolní teplotní mez (°C) Teplota vzplanutí (°C) 

1 90,1 58,5 

2 88,9 60 

3 92 59,5 

4 90 58,5 

5 89,7 58,5 

6 90,4 59 

7 91,1 59 

8 91,3 58,5 

9 92,1 58,5 

10 92,5 59,5 

11 92,3 59,5 

12 92,8 58,5 

13 92,4 58,5 

14 92,8 58,5 

15 93,1 59,5 

16 93,8 59,5 

17 93,5 59 

18 93,3 59 

19 93,6 59 

20 93,7 59 

21 93,6   

22 93,3   
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8.1 Statistické porovnání dvou výběrů programem QC-Expert 

Pro porovnávání jsem pouţil data bez odlehlých hodnot, které se vyskytovaly u teploty 

vzplanutí, a u dolní teplotní meze výbušnosti jsem pouţil pouze ta data, u nichţ byla 

prokázána poţadovaná těsnost výsledku měření vzhledem k prokázání opakovatelnosti. 

Tato metoda porovnává rozptyly měření, aritmetické průměry naměřených hodnot a 

prověří, zda získaná data při měření mají totoţné rozdělení 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet dat : 18 20 

Průměr : 92,6444 58,975 

Směr. odchylka : 0,97813 0,47226 

Rozptyl : 0,95673 0,22303 

Test shody rozptylů 

 Poměr rozptylů : 4,28977 

 Počet stupňů volnosti : 17 19 

Kritická hodnota : 2,24013 

 Závěr : Rozptyly jsou ROZDÍLNÉ 

Pravděpodobnost : 0,00163 

 

Robustní test shody rozptylů 

Poměr rozptylů : 4,28977 

 Redukované stupně volnosti : 5 6 

Kritická hodnota : 4,38737 

 Závěr : Rozptyly jsou SHODNÉ 

Pravděpodobnost : 0,05245 

 
Test shody průměrů 

 pro SHODNÉ rozptyly 

t-statistika : 137,325 

 Počet stupňů volnosti : 36 

 Kritická hodnota : 2,02809 

 Závěr : Průměry jsou ROZDÍLNÉ 

Pravděpodobnost : 1,45E-50 

 
Test shody průměrů 

 pro ROZDÍLNÉ rozptyly 

t-statistika : 132,776 

 Redukované stupně volnosti : 24 

 Kritická hodnota : 2,0639 

 Závěr : Průměry jsou ROZDÍLNÉ 

Pravděpodobnost : 6,43E-36 
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Pro grafické porovnání dvou výběru jsem vybral pouze graf odhadu hustoty (obrázek 

25) a krabicový graf (obrázek 26) 

 

Obrázek 25– Graf odhadu hustoty porovnání dvou výběrů 

 

 

 

 

 

Z grafů a výpisu dat z QC-Expertu je vidět, ţe průměry obou naměřených dat jsou 

velice odlišné tzn. Ţe přístroje nebo metodiky nevykazují stejné hodnoty. Podrobněji vidíme 

rozdílnost průměrů i mediánů v krabicovém grafu níţe. Po zredukování stupňů volnosti jak je 

vidět v protokolu, vypisuje QC-Expert shodnost obou rozptylů. To znamená, ţe přístroje měří 

stejně přesně, neboli ve stejném intervalu hodnot, ale tento výstup můţe být značně ovlivněn 

způsobem měření dolní teplotní meze výbušnosti 

Obrázek 26 – Krabicový graf porovnání dvou výběrů 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo stanovení teploty vzplanutí metodou dle Pensky – Martense 

v uzavřeném kelímku na přístroji PMP-4 v laboratoři na Fakultě bezpečnostního inţenýrství 

Vysoké školy báňské – technické univerzitě v Ostravě dle normy ČSN EN ISO 2719 a 

porovnání naměřených dat s dolní teplotní mezí výbušnosti, která se měřila na výbuchové 

komoře VK-20. Pro všechny pokusy měření jak teploty vzplanutí tak stanovení dolní teplotní 

meze výbušnosti byla pouţita nafta nabraná v zimním období u běţné čerpací stanice. 

Celkově bylo na všechny měření spotřebováno přibliţně 5l nafty. U teploty vzplanutí byl 

objem zkoušené kapaliny 68 ml u dolní teplotní meze výbušnosti pak 50 ml. 

Po naměření všech dat jsem se snaţil prokázat opakovatelnost metody. U metody pro 

určování teploty vzplanutí jsem vycházel přímo z normy ČSN EN 2719 [2], ve které jsou 

kritéria pro prokázání opakovatelnosti a tato byla u těchto měření prokázána po odstranění 

odlehlých hodnot měření. Odlehlé hodnoty mohly být způsobeny nedostatečnou prodlevou 

mezi jednotlivými pokusy, špatným promícháním nafty nebo chybou operátora. 

U dolní teplotní meze výbušnosti bylo stanovení opakovatelnosti sloţitější, protoţe přímo 

k tomuto přístroji neexistuje metodika, která by zahrnovala prověření opakovatelnosti nebo 

reprodukovatelnosti a tak jsem vycházel z normy ČSN EN ISO 4259 Ropné výrobky – 

stanovení a vyuţití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám [1]. Opakovatelnost 

jsem prokázal i u těchto pokusů, po odstranění hodnot, které sice nebyly odlehlé, ale nevešly 

se do intervalu těsnosti měření, který měl rozsah 3,37 °C.  

Opakovatelnost tedy těsnost shody mezi měřením byla prokázána u obou metod. 

Nejdůleţitějším cílem mé práce bylo porovnání naměřených hodnot teplot vzplanutí a 

dolní teplotní meze výbušnosti, protoţe literatura uvádí, ţe by tato hodnota měla být stejná 

nebo niţší vzhledem k exaktnější metodice stanovení [6], a nebo, se v literatuře dokonce 

objevuje jako synonymum [7]. Po porovnání jsem zjistil, ţe teploty se velmi výrazně liší. 

Pokud jsem porovnával průměry, byl rozdíl asi 34 °C. Tento rozdíl by mohl být způsobený 

rozdílem v metodice stanovování dolní teplotní meze výbušnosti na přístroji zkonstruovaném 

podle normy a přístroji VK-20, na kterém jsem měření prováděl. Pro prověření zda tento 

rozdíl není způsoben krátkou dobou pokusu na přístroji VK-20 jsem vyzkoušel jeden vzorek 

zahřát na 70 °C a ponechat jej v komoře po dobu 2 hodin. Ani po této době nedošlo po 

iniciaci palníkem k výbuchu. Další důvod, který by mohl způsobit odlišnost těchto teplot, by 

mohl být právě iniciační palník. Za normálních okolností se dolní teplotní mez stanovuje 
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kapacitní jiskrou o energii 10 J ovšem palník má jiné vlastnosti. Chtěl jsem prověřit i tuto 

moţnost tím ţe bych naměřil 10 pokusů právě kapacitní jiskrou místo palníku, ale i kdyţ, je 

na přístroji jiskra nainstalovaná není k přístroji dovedeno elektrické vedeni s vysokým 

napětím, pomocí kterého by bylo moţné jiskru vytvořit.   
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