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ANOTACE 

Bc. FUČEK, R. Ověření výpočtových metod stanovení vlivu teploty na limitní obsah kyslíku 

pomocí experiment. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2012. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Serafín. 59 stran. 6 příloh.  

 

Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu teploty na prostředí se sníženým 

obsahem kyslíku u hořlavých kapalin. Autor se v teoretické části věnuje základním 

informacím o výbuchu, inertizaci prostředí, hořlavým kapalinám a limitnímu obsahu kyslíku. 

V praktické části se věnuje popisu přístroje VK – 20, měření, zpracování a porovnání 

experimentálně stanovených dat se zjištěnými hodnotami limitního obsahu kyslíku.  
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ANNOTATION 

Bc. FUČEK, R. Verification of Calculation Methods for the Determination of Temperature 

Influence on Oxygen Limit Content by means of Experiment. Diploma thesis. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012. 59 pages. 6 attachments.  

  

The diploma thesis deals with the effect of temperature on the environment with  

reduced oxygen content of flammable liquids. The author is in the theoretical part deals with 

basic information about the explosion inerting environment, flammable liquids and limiting 

oxygen concentration. The practical part is devoted to the description of the device VK - 20, 

measurement, processing and comparing the experimentally determined values 

of the observed data limiting oxygen concentration. 
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1 Úvod 

V dnešní době, kdy narůstají kapacity výrobních jednotek, zavádí se nové technologie 

s extrémními podmínkami, existuje určitá pravděpodobnost úniku nebezpečných látek, díky 

tomuto je také vyšší riziko vzniku směsi prachů, plynů nebo par, která je za určitých 

podmínek výbušná.  

 Výbuch často označovaný jako exploze, je v podstatě fyzikální jev při kterém dochází 

k náhlému a velmi prudkému uvolnění energie, a také prudkému zvýšení teploty a tlaku. 

Prudká změna tlaku se šíří do okolí v podobě rázové vlny. Výbuch je nežádoucím jevem, 

který díky svým tlakovým účinkům ničí stavební konstrukce, výrobní zařízení, stroje nebo 

cokoliv, co je v jeho dosahu. Samotný výbuch trvá jen pár milisekund, proto velmi často 

dochází ke ztrátám na lidských životech.  

 Ochranou proti výbuchu se zabývá protivýbuchová prevence, která se dělí na ochranu 

primární, sekundární a konstrukční. Jedno z opatření primární protivýbuchové ochrany 

je inertizace, při které se v prostředí snižuje obsah kyslíku a z původně výbušného prostředí 

se vlivem inertních látek stává nevýbušné prostředí.  

 Cílem práce je ověřit, do jaké míry se shodují výpočty závislostí limitního obsahu 

kyslíku na teplotě s experimentálními daty.  

 Práce je rozdělena do několika kapitol tvořících jednotný celek. Kapitoly na sebe 

vzájemně navazují. V teoretické části jsou uvedeny základní poznatky o výbuchu, teorie 

vztahující se k inertizaci a volba hořlavých látek. Praktická část je zaměřena na měření 

limitního obsahu kyslíku a následné srovnání těchto naměřených dat se zjištěnými daty.  

Po vzájemné dohodě s Bc. Karlem Křenkem budu pro účely diplomové práce používat 

jeho naměřená data, která použil pro diplomovou práci: „Ověření výpočtových metod 

stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti pomocí experimentu“.  
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2 Rešerše 

 

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vydání. Ostrava: Edice SPBI Spektrum 2005, 

188 s. ISBN 80-86111-21-0 

Autor knihu rozdělil na dvě části. První část popisuje pojem výbuch, možnosti vzniku 

výbuchu, průběh výbuchu i s jeho účinky a následky, iniciační zdroje, popisuje výbušné látky 

s uvedenými příklady jejich koncentrací. Druhá část je zaměřena na možnosti zabránění 

výbušných podmínek. Jsou popsány možnosti aktivní (primární a sekundární) protivýbuchové 

ochrany a pasivní (terciální) protivýbuchové ochrany.  

 

KALOUSEK, Jaroslav. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 2. vydání Ostrava: 

Edice SPBI 1999, 203s. ISBN 80-86111-34-2 

Kniha popisuje děje z pohledu fyzikálně-chemického. Zabývá se složením produktů, 

tepelným efektem, rychlostí fyzikálních a chemických pochodů, hořením, explozivním 

hořením, hašením, roztoky, vypařováním kapalin.  

 

KULICH, Martin., KELTOŠ, Martin. Problematika nebezpečí výbuchu v návaznosti 

na požadavky a výběr elektroinstalace a ochranných systémů [online]. 2011 [cit. 2012-4-4]. 

Dostupný z WWW:  

URL: < http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_06_1105.pdfh  > 

Autoři v publikaci řeší problém protivýbuchové prevence v průmyslu, v návaznosti 

na platné české normy a legislativu. V úvodu popisují výbuch, kde a za jakých podmínek 

může v průmyslu nastat. Další část se zabývá instalací elektrických zařízení v prostorech 

s nebezpečím výbuchu. Řeší rozdělení elektrických zařízení do skupin a možnost jejich 

použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Na závěr autoři seznamují s jednotlivými druhy 

protivýbuchové ochrany.  

 

BÁTLOVÁ, Ivana., DAMEC., Jaroslav. Prevence technologických zařízení. 1. vydání 

Ostrava: Edice SPBI 2002, 243s. ISBN: 80-86634-10-8 

Skriptum je rozděleno do tří částí. První část se věnuje mimořádným událostem 

a prevenci závažných havárií. Druhá část se zabývá nebezpečím výbuchu, vytvářením 

nebezpečných koncentrací a preventivním opatřením. Závěrečná třetí část obsahuje příklady 

technologických procesů.  

http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_06_1105.pdfh
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3 Základní pojmy a definice  

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice, které se týkají diplomové 

práce. 

Inertizace (inerting) 

Nahrazení atmosférického kyslíku v systému netečným, nehořlavým plynem 

tak, aby atmosféra v systému nebyla schopna šířit plamen [1]. 

Úplná inertizace (absolute inerting) 

Úplně inertizovaná směs je ta, která nevytvoří výbušnou atmosféru po jejím promísení 

se vzduchem v jakémkoliv poměru, protože poměr inertního plynu k palivu je dostatečně 

vysoký [1]. 

Limitní obsah kyslíku LOC (limiting oxygen concentration) 

Experimentálně zjištěná koncentrace kyslíku, která nedovolí vzniku výbuchu ve směsi paliva, 

vzduchu a inertního plynu [4]. Za normálních podmínek je ve vzduchu 21% kyslíku. 

Poznámka: V některé literatuře je tento pojem označován: mezní koncentrace kyslíku. 

Důvodem rozdílnosti je překlad z cizojazyčných zdrojů odlišnými autory.  

Výbuch (explosion) 

Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce, která vytváří zvýšení teploty, tlaku nebo obou veličin 

najednou [1].  

Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit) 

Spodní hranice rozsahu výbušnosti [1]. 

Horní mez výbušnosti UEL (upper explosive limit) 

Horní hranice rozsahu výbušnosti [1]. 

Inertní plyn (inert gas) 

Plyn, který nereaguje s kyslíkem ani plynem, párami nebo prachem [1]. 

Mezní koncentrace vzduchu LAC (lifting air concertation LAC) 

Maximální koncentrace vzduchu ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, 

ve které nedojde k výbuchu za stanovených zkušebních podmínek [2]. 

Mezní koncentrace kyslíku LOC (limiting oxygen concentration LOC ) 

Maximální koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu, 

ve které nedojde k výbuchu [2]. 
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Zkoušená látka (test substance) 

Látka nebo směs látek, pro kterou stanovujeme LOC [2]. 

Zkušební směs (test mixture) 

Látka nebo směs látek, pro kterou stanovujeme LOC [2]. 

Výbuch 

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

obou těchto veličin současně [4]. 
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4 Základní poznatky o výbuchu 

Výbuch doprovází řada jevů. Jedním z nich je tlakový účinek. Projevuje se silně. 

Dokáže zraňovat i usmrcovat lidi, boří stavební konstrukce, demoluje výrobní technologie, 

ničí hranice mezi jednotlivými požárními úseky. Protože průběh výbuchu se děje v řádech 

několika milisekund, není v lidských silách únik osob z ohrožených míst do bezpečnějších 

prostor. A tak dochází k poškození lidského zdraví nebo ke ztrátám na lidských životech. 

Postiženými lidmi může být personál, ale i náhodně kolem jdoucí osoby. 

Hořlavá látka sama o osobě nepředstavuje možné riziko. Protože aby mohlo 

v konkrétním prostoru dojít k výbuchu, musí být v prostoru splněny požadavky na přítomnost 

tří základních faktorů, jedná se o tzv. výbuchový trojúhelník: 

a) výbušná látka nacházející se v dostatečné koncentraci a v dostatečném stupni disperze,  

b) dostatečné množství oxidačního prostředku, 

c) dostatečně silný iniciační zdroj energie [3] . 

Zobrazení je zřetelné na Obr. 1.  

 

Obr. 1 Výbuchový trojúhelník [3]  

Hořlavou, popř. výbušnou látkou může být rozvířený hořlavý prach, hořlavý plyn, 

pára nebo mlha hořlavé kapaliny nebo kombinace těchto látek, která je nazývána jako 

hybridní směs [3]. 

4.1 Možnost výskytu výbušné směsi 

Je pravidlem, že hořlavé látky mohou v dostatečné koncentraci s oxidačním 

prostředkem tvořit výbušnou atmosféru. Pravidlo neplatí, pokud by zkouškami byl prokázán 

opak. Z pohledu výbušnosti jsou důležitými faktory hlavně dostatečná koncentrace hořlavé 

látky, stupeň jejího rozptýlení a promísení s oxidačním činidlem. Každá látka má specifické 

pásmo výbušnosti (viz Obr. 2), které je z pohledu koncentrace ohraničeno dvěma hranicemi: 
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dolní mezí výbušnosti = DMV (LEL) a horní mezí výbušnosti = HMV (UEL). V pásmu mezi 

hranicemi vytváří hořlavá látka s oxidačním prostředkem hořlavou, respektive výbušnou 

směs. Pod LEL je ve směsi nedostatek hořlavé (výbušné) látky a přebytek oxidačního činidla. 

Nad UEL je ve směsi nadbytek hořlavé (výbušné) látky, z toho důvodu je vytěsněno oxidační 

činidlo pod minimální hranici [3].  

 

Obr 2. Koncentrační meze výbušnosti [3] 

Možnost výskytu výbušné směsi závisí na pracovních podmínkách a technicko 

bezpečnostních parametrech: 

a) u plynů a par hořlavých kapalin 

- Dolní mez výbušnosti v objemových % nebo u par kapalin v g*m
3
, 

b) u par hořlavých kapalin  

- dolní a horní mez výbušnosti,  

c) u prachů a mlh 

- dolní mez výbušnosti v g*m
3 

a bod nízkotepelné karbonizace prachu [4]. 

4.2  Výbuchová křivka 

Nám jednoduše popisuje časový průběh narůstání tlaku při výbuchu v závislosti 

na čase. Viz Obr. 2. 
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Obr. 3 Výbuchová charakteristika [5] 

kde: 

 p výbuchový tlak [MPa], 

 t čas [ms],  

 ti, ex indukční doba periody,  

 tr, ex doba od okamžiku iniciace do inflexního bodu, 

 tmax doba do dosažení výbuchového tlaku [ms], 

 pex výbuchový tlak [MPa], 

 Δp nárůst tlaku [MPa], 

 Δt čas [ms]. 

Na Obr. 1 je vidět, že v bodě A došlo k iniciaci výbušné směsi. Pak proběhne ti, ex, 

tzv. indukční doba periody. V tomto časovém úseku neprobíhá nárůst tlaku, ale k přípravě 

výbušné směsi.  Od bodu B dojde k nárůstu výbuchového tlaku. Protože se zvyšuje teplota, 

tak roste i reakční rychlost do bodu C, kde je rychlost narůstaní 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, protože se snižuje teplota spalin 

a kondenzace par.  

V bodě D křivka dosáhne maxima. Tlak v tomto bodě se nazývá výbuchový tlak, značí 

se pex. Bod C je inflexní bod křivky, ve kterém je narůstání výbuchového tlaku nejvyšší.  
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Velikost nárůstu výbuchového tlaku se dá počítat podle rovnice: 

tg α= 
∆𝑝

∆𝑡
≅  

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 výb     (1) 

Výraz  
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 výb vyjadřuje rychlost narůstání výbuchového tlaku při výbuchu směsi 

o koncentraci cx v uzavřeném objemu velikost V [4].  

4.3  Rozdělení výbuchu 

Podle lineární rychlosti výbušné přeměny a tlakových změn rozdělujeme výbušné 

přeměny:  

a) explozivní hoření (deflagrace),  

b) vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

c) detonace (výbuch prvního řádu). 

Explozivní horní (deflagrace)  

Je charakterizováno nízkou lineární rychlostí, řádu 10
-1

 – 10
1
 [ms]. Plynné produkty 

mají dostatek času k úniku z reakčního pásma. Tlak nevzrůstá s časem. Proces probíhá 

v podstatě za stálého tlaku a v reakčním pásmu.  

Vlastní výbuch (výbuch druhého řádu) 

Tvoří přechod mezi explozivním hořením a detonací. Lineární rychlost šíření plamene 

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

tlaku a dalšímu narůstání lineární rychlosti. Rychlost vlastního výbuchu je řádově 10
5
 [m*s

-1
].  

Detonace (výbuch prvního řádu) 

Je nejrychlejší druh výbušné přeměny. Narůstáním tlaku v reakční zóně je dosaženo 

maximální rychlosti, kterou se výbušná přeměna šíří danou výbušninou. 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 1-10 [Mpa]). Rozdíl tlaků v čele detonační vlny a pásmu následujícím za ní vytváří 

tzv. skok zhuštění (ráz). Vysoké tlakové rozdíly jsou příčinou destruktivních 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 [9]. 

4.4  Ovlivnění průběhu výbuchu 

Podle [4] nám samotný průběh výbuchu a maximální výbuchové parametry ovlivní 

několik faktorů. Mezi ně patří.  
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Velikost objem a tvar nádoby 

Nádoby jsou kubické a podlouhlé. Kubická nádoba má délku l menší nebo rovnou 

dvěma průměrům d: 𝑙 ≤ 2𝑑. S rostoucím objemem nádoby klesá rychlost narůstání 

výbuchového tlaku. Tuto závislost popisuje u kubických nádob, tzv. kubický zákon [4]:  

  (
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑉

1

3 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. =  𝐾𝐺 , 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐾𝑆𝑡     (2) 

kde 

 (
𝑑𝑝

𝑑𝑡
)𝑚𝑎𝑥   maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku v MPa*s

-1
 nebo  

   v bar*s-
1
, 

 V  objem nádoby v m
3
,  

 KG  kubická konstanta pro plyny v MPa*s
-1

 nebo v bar*s-
1
, 

 KST  kubická konstanta pro prachy v MPa*s
-1

 nebo v bar*s-
1
. 

 

Kubická konstanta může být technicko - bezpečnostním parametrem, pokud jsou 

splněny následující podmínky:  

a) optimální koncentrace výbušné směsi,  

b) stejný tvar nádoby,  

c) stejný stupeň turbulence směsi,  

d) stejný druh a stejná energie iniciačního zdroje. 

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

od objemu nádoby 5 litrů a prachovzduchových  směsí od 40 litrů. Maximální výbuchový tlak 

se s rostoucím objemem nemění. V kubických nádobách je dosahováno tlaku až 1 MPa 

u hořlavých plynů a par a až 1,3 MPa hořlavých prachů. Rychlost šíření plamene může být 

až 500 m*s
-1

. U podlouhlých nádob a potrubí kubický zákon neplatí. S rostoucí délkou 

nádoby a potrubí se zvyšují maximální výbuchové parametry a projevuje se směrový účinek 

výbuchového tlaku. Rychlost šíření čela plamene se může zvýšit až na detonační rychlost 

2000 m*s
-1 

s radiálními tlaky až 3 MPa a osovými tlaky až 9 MPa [4]. 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

Neovlivní optimální koncentraci. Maximální výbuchové parametry se s rostoucím 

tlakem rovnoměrně zvyšují z důvodu zvětšení množství směsi o optimální koncentraci. 

Snížení tlaku zmenšuje optimální výbuchové parametry. Proto se snížení tlaku používá jako 

preventivní opatření zmírňující následky výbuchu.  
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Počáteční teplota 

Zvýšení počáteční teploty způsobí zvýšení maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. 

Iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se zvyšuje hlavně maximální rychlosti narůstání 

výbuchového tlaku. Pokud je iniciační energie nízká, tak se některé směsi nedají iniciovat. 

Pro zkoušení vlastností zkoušených směsí se standardně používá energie pro plyny a páry 

10 J, pro prachy 10 000 J. Existují, ale látky, které potřebují vyšší energii, např. páry 

neratenu C16.  

Turbulence směsi 

S rostoucí turbulencí směsi v okamžiku iniciace se zvýší maximální výbuchové 

parametry, hlavně maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku.  

Spojené nádoby 

Když je nádoba, kde dojde k výbuchu spojená potrubím do druhé nádoby, může 

se pomocí potrubí přenést výbuch z jedné nádoby do druhé. Během výbuchu dojde ke zvýšení 

turbulence směsi a komprimace. Díky tomu se zvyšuji výbuchové parametry. Po iniciaci 

směsi v první nádobě hoří směs nejdříve laminárním plamenem. Po dosažení ústí potrubí 

se rychlost šíření čela plamene zrychluje a plamen se stává turbulentním. Při vstupu čela 

plamene do druhé nádoby dojde k navýšení tlaku. Projevem jsou silné tlakové kmity. 

Nárůst výbuchových parametrů závisí na velikosti a uspořádání nádob, na délce 

a průměru potrubí. K největším nárůstům výbuchových parametrů dojde, když výbuch přejde 

z větší nádoby do menší nádoby. Tlak v druhé menší nádobě se může zvýšit až o stovky 

procent a rychlost nárůstu výbuchového tlaku až o desítky tisíc procent.  

Vliv obsahu kyslíku v oxidační atmosféře 

Zvýšený obsah kyslíku má za následek ovlivnění horní meze výbušnosti, která 

se výrazně zvýší. Dolní mez výbušnosti je neovlivněna. Protože reaguje větší množství 

reagující látky, tak i teplota plamene je vyšší. Díky tomu se zvýší i výbuchové parametry. 

Opačný vliv má snížený obsah kyslíku. Když dojde ke snížení kyslíku pod, tzv. limitní 

obsah nemůže už k výbuchu dojít. Limitní hodnoty jsou závislé na druhu inertního plynu 

a druhu hořlavé látky.  
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Potrubí   

Průběh výbuchu v potrubí za předpokladu, že délka je mnohem větší než průměr 

potrubí, je odlišný od průběhu výbuchu v kubické nádobě. Rychlost čela plamene 

je ovlivněna několika faktory, např. délkou a průměrem potrubí, polohou iniciačního zdroje, 

rychlostí proudění, překážkami v potrubí, druhem směsi, uzavření potrubí na jeho konci.  

Když je výbušná směs iniciována v uzavřeném potrubí na otevřeném konci potrubí 

se směrem šíření plamene proti uzavřenému konci potrubí, je rychlost čela plamene malá. 

Spaliny mohou vytékat z potrubí otevřeným koncem. Zpočátku má čelo plamene polokulovitý 

tvar. Ale s rostoucí vzdáleností od místa iniciace je potřeba větší energie k vypuzení spalin 

za čelem plamene. Proto díky tomu dochází ke kmitům v potrubí, komprimaci čerstvé směsi 

a ke zvětšení rychlosti šíření plamene.  

Když je směs iniciována na uzavřeném konci potrubí a čelo plamene se šíří směrem 

k otevřenému konci potrubí, tak v tomto případě jsou podmínky šíření plamene jiné. 

Vznikající spaliny mají 7x větší objem než je objem čerstvé směsi. Spaliny vznikají za čelem 

výbuchu a nemají kam odcházet a tak i díky vzniklému tlaku dojde ke zvětšení rychlosti čela 

plamene. 

Když je potrubí oboustranně uzavřené, rychlost šíření čela plamene je nižší 

a maximální hodnoty nemá na konci potrubí. Jelikož v uzavřeném potrubí nedojde k úniku 

čerstvé nezreagované směsi před čelem plamene, tak zreaguje celá směs a při stejné 

výbuchové rychlosti jsou výbuchové tlaky větší než u jednostranně uzavřeného porubí [9, 10]. 

4.5  Meze výbušnosti 

Z hlediska praxe mají meze výbušnosti velký význam. Meze výbušnosti jsou dolní 

a horní mez výbušnosti. Pro každou hořlavou látku jsou jiné a může je ovlivnit řada faktorů, 

např. tlak. Existují koncentrační meze výbušnosti a teplotní meze výbušnosti [4]. 

4.5.1 Koncentrační meze výbušnosti 

Podle [4, 5] udávají rozmezí koncentrace hořlavé látky nejčastěji ve směsi 

se vzduchem, ve které po iniciaci může dojít k hoření nebo výbuchu a ohraničují výbušnou 

oblast. Koncentrace hořlavé látky je buď v objemových % nebo v g/m
3
. Koncentrační 

hodnoty, které jsou v g/m
3
 je třeba z důvodu rozdílné hustoty přepočítat na objemová %. 

Podle Rovnice 10 se dá přepočítat množství látky v g/m
3
 na objemová %.  
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Dolní koncentrační meze výbušnosti  

Je to nejnižší koncentrace hořlaviny, která umožňuje ve směsi s kyslíkem, vzduchem 

nebo jiným oxidačním prostředkem šířit plamen za určité iniciační energie.  

Horní koncentrační meze výbušnosti  

Je to naopak nejvyšší koncentrace hořlaviny ve směsi s oxidačním prostředkem, která 

je ještě výbušná. Hodnoty mezí jsou velmi závislé na mnoha faktorech, např. na metodice, 

kterou byly stanoveny. Z toho důvodu jsou v literatuře pro jednu látku uváděny často rozdílné 

hodnoty [6, 7, 8]. 

4.5.2 Teplotní meze výbušnosti 

Názorně vyjadřuje nebezpečí hořlavých kapalin v uzavřených technologických 

zařízeních. Opět existují dvě teplotní hranice výbušnosti.  

Dolní teplotní mez výbušnosti (LEP) 

Je nejnižší teplota, při které se v uzavřeném prostoru zahříváním zkoušené kapaliny 

za předepsaných podmínek vytvoří takové množství par, že se ve směsi se vzduchem 

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

Horní teplotní mez výbušnosti (UEP) 

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

za předepsaných podmínek, takové množství par, že jejich směs se vzduchem může být 

iniciována. Pokud se teplota zvýší, vytvoří se směs neschopná iniciace [4, 6, 7].  

4.5.3 Ovlivnění mezí výbušnosti 

Meze výbušnosti mají velký praktický význam, protože díky nim se stanovuje 

prostředí s nebezpečím výbuchu. A tím pádem se upozorní na hrozící prostředí. Ovlivnit mez 

výbušnosti může ovlivnit mnoho vlivů [4]:  

Velikost iniciační energie 

S rostoucí iniciační energií se zvětšuje rozsah výbušnosti. Hlavně horní mez 

výbušnosti se posouvá k vyšším hodnotám.  

Počáteční tlak v okamžiku iniciace ppoč 

S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti a dolní mez 

výbušnosti se snižuje nepatně. S klesajícím tlakem se rozsah výbušnosti zužuje. U některých 

směsí se oblast výbušnosti uzavírá. Takže u podtlaku při dané iniciační energii nedojde 

k výbuchu.  
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Počáteční teplota 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Dolní mez výbušnosti se snižuje 

a horní se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky neplatí stejně pro všechny 

hořlavé látky. Z empirických vzorců lze orientačně spočítat vliv teploty na meze výbušnosti, 

např.:  

   𝐿𝐸𝐿𝑇  = 𝐿𝐸𝐿298 ∗ (1 −  
𝑇𝑃𝑅𝐴𝐶  − 298

1260
)      (3) 

   𝑈𝐸𝐿𝑇 =  𝑈𝐸𝐿298 ∗   1 +  
𝑇𝑃𝑅𝐴𝐶 + 298

800
      (4) 

kde 

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

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

 TPRAC   pracovní teplota v K. 

 

Podle [4] existují vztahy pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin:  

𝐿𝐸𝐿𝑡 =  𝐿𝐸𝐿25 °𝐶 ∗ [1 − 0,0011 ∗  (𝑡 − 25)]    (5)  

𝑈𝐸𝐿𝑡 =  𝑈𝐸𝐿25 °𝐶 ∗ [1 +  0,0011 ∗  (𝑡 − 25)]    (6) 

kde 

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

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

 t   pracovní teplota ve °C. 

Obsah kyslíku 

S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti (UEL) výrazně posouvá 

k vyšším hodnotám (nad horní mezí výbušnosti je nedostatek kyslíku). Spodní mez 

výbušnosti (LEL) zvýšený obsah kyslíku neovlivní.  
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5 Vliv koncentrace kyslíku a inertizace 

Kapitola se zabývá tím, jak je důležitý obsah kyslíku ve výbušné směsi. 

S tím je spojená inertizace.  

5.1  Vliv koncentrace kyslíku na výbušnou atmosféru 

Mezní koncentrace kyslíku hořlavé látky se měří ve vzduchu při současném snižování 

koncentrace kyslíku a změnou koncentrace paliva do té doby, dokud nedojde k výbuchu. 

Mezní koncentrace kyslíku je závislá na teplotě, tlaku a použití inertního plynu. Na Obr. 4 

je znázorněn vliv několika inertních plynů [1].  

 

Obr. 4 Vliv inertních plynů na meze výbušnosti metanu [1] 
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Čím vyšší koncentrace inertního plynu, tím nižší koncentrace kyslíku. Experimentálně 

zjištěné mezní koncentrace kyslíku jsou specifické charakteristiky paliva a inertního plynu. 

Z toho důvodu musí být uváděny obě složky, které udávají odpovídající hodnotu mezní 

koncentrace kyslíku. Je potřeba uvádět pro: 

 hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin: složení; 

 prach: složení, velikost částic a obsaženou vlhkost; 

 inertní plyn: složení a obsah kyslíku.  

Norma ČSN EN 14756 řeší stanovení mezní koncentrace kyslíku pro hořlavé plyny 

a páry hořlavých kapalin [1].  

5.2 Inertní plyny 

Inertizace se dá dosáhnout použitím nehořlavých plynů, které buďto nereagují 

s daným palivem nebo s kyslíkem. Tento fakt je nutno pečlivě zvážit. Některé materiály 

mohou reagovat s párou nebo oxidem uhličitým, a v některých případech dokonce s dusíkem, 

např. roztavené lithium reaguje s dusíkem [1, 10, 13].  

Nejčastěji používané inertní plyny jsou:  

a) Dusík, který lze získat od komerčních dodavatelů s odpovídající čistotou nebo se může 

vyrábět na místě z okolního vzduchu s technickou kvalitou; 

b) Oxid uhličitý, který lze získat od komerčních dodavatelů s odpovídající čistotou; 

c) Pára s tlakem vyšším než 3 bary může být použita jako inertní plyn, neboť obsah 

kyslíku je zanedbatelný. Je, ale potřeba zvážit možnou kondenzaci, která může vést 

k poklesu tlaku a tím pádem k podpoře vnikání vzduchu do procesu nebo vytváření 

vakua.  Pokud se použije pára pro zdolávání požáru v technologiích s prachem, může 

být kondenzace výhodou, protože zvlhčuje prach, zabraňuje rozvíření prachu a hasí 

doutnání. Může však vznikat nebezpečí z důvodů zvýšení hmotnosti, chemické reakce 

v důsledku přítomnost vody nebo mikrobiální činnosti; 

d) Spaliny ze spalování mohou být použity, pokud lze dostatečně kontrolovat koncentraci 

kyslíku. Musí být zohledněno kolísání koncentrace kyslíku a musí být přijata 

odpovídající opatření pro minimalizaci tohoto kolísání (např. plynové vyrovnávací 

zásobníky). Pokud se definuje mezní koncentrace kyslíku, lze spaliny považovat 

za plyn podobný dusíku.  

e) Vzácné plyny, mezi které patří argon, hélium atd. Argon lze získat od komerčních 

dodavatelů s odpovídající čistotou. Jejich použití je omezené z ekonomických důvodů 

na aplikace, kde nemůže být použit žádný jiný inertní plyn. Hélium je výhodné použít 



 

16 

 

jako inertní médium tam, kde je použit vodík. Důvodem je velikost molekul hélia, 

která se přibližuje velikosti molekul vodíku, takže je lze mnohem snadněji detekovat.  

5.3  Metody inertizace 

Podle [1] jsou čtyři uznávané metody inertizace systémů. A ty jsou: 

a) inertizace tlakováním: 

principem metody je, že se v systému zvýší tlak pomocí inertního plynu a pak dojde 

k poklesu tlaku až na atmosférický tlak. Tyto cykly se opakují, dokud není dosáhnuto 

požadované koncentrace kyslíku. Metoda je vhodná pouze pro systémy, ve kterých 

může být zvýšen tlak.  

b) inertizace vakuováním: 

metoda je podobná inertizaci tlakováním. Rozdíl je v tom, že se v systému snižuje tlak 

a vakuum se uvolňuje doplněním inertního plynu. Metoda je vhodná pro systémy, 

které jsou konstruovány na podtlak a vydrží vakuum, např. skleněné nádoby.  

c) inertizace proplachováním: 

u metody se v jednom místě přivádí inertní plyn a zároveň se v jiném místě plyn 

vypouští. Obě místa jsou od sebe vzdálená. Metoda je vhodná pro systémy, které 

nejsou konstruované na přetlak i podtlak. Nebo tam, kde inertizace tlakováním 

nebo vakuováním je neúčinná, např. úzké dlouhé nádoby, potrubí. Důvodem 

neúčinnosti přiváděného plynu je, pokud je přiváděn a vypouštěn z jednoho konce. 

Proto se pro inertizaci použije metoda proplachováním.  

d) inertizace vytlačováním:  

Metoda je založena na velkém rozdílu hustot inertního plynu a nahrazovaného 

vzduchu. Je vhodná pouze pro speciální případy, kdy jsou velké rozdíly hustot a hrozí 

špatné promíchávání.  

5.4  Systémy inertizace 

Aby inertizace byla účinná, musí být splněny podmínky pro dodávku inertního plynu 

do inertizovaného systému [1].  

5.4.1 Dodávka inertního plynu 

Minimální průtok 

Pro zachování inertizovaného stavu v systému, existují dvě kritéria: 
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a) za normálních provozních podmínek se ze systému vypouští jakýkoliv produkt. Objem 

produktu je nahrazován inertním plynem. Rychlost nahrazování je minimálně stejná, 

jako je rychlost vypouštění produktu; 

b) u nestandardních provozních podmínek pro atmosférické dýchání. Příčinou 

jsou změny v teploty a tlaku v atmosféře. Tlak v systému může poklesnout 

pod atmosférický tlak. Rozdíl je kompenzován dodáním inertního plynu.  

Výše zmiňovaná kritéria musí být posouzena současně. Pak má být z nich vybrán 

průtok inertního plynu s vyšším průtokem, který bude minimálním průtokem inertního plynu 

[1].  

Další vlastnosti dodávky inertního plynu 

Myslí se tím homogenita atmosféry v systému, který má být inertizován. Koncentrace 

kyslíku má být v systému dostatečně nízká a samozřejmě koncentrace inertního plynu má být 

v systému dostatečně vysoká. Závisí to na:  

a) metodě inertizace; 

b) poloze vstupního otvoru, do kterého je do systému přiváděn inertní plyn; 

c) poloze výstupního otvoru, ze kterého je ze systému odváděna neinetizovaná 

atmosféra; 

d) teplotě a tlaku inertního plynu ve vstupním otvoru; 

e) rychlosti plynu, který vstupuje do systému.  

Poté musí být účinnost inertizace ověřena měřením koncentrace kyslíku v systému. 

Měření se provádí v nejvzdálenějším místě od vstupního otvoru. Když se jedná o systém 

s uzavřenými větvemi, měří se koncentrace kyslíku v jednotlivých větvích [1].  

5.4.2 Monitorování a řízení systému 

Je důležité pro vytvoření a udržení inertní atmosféry.  

Stanovení bezpečných mezí 

Cílem inertizace je zabránit stavu, aby koncentrace kyslíku nevzrostla na mez, 

nad kterou je atmosféra v zařízení hořlavá. Proto je potřeba aby koncentrace kyslíku byla 

měřena a udržována pod mezní koncentrací kyslíku pro hoření (LOC), i když během 

normálního provozu dojde ke kolísání kyslíku. A tak koncentrace za normálního provozu 

musí být pod touto koncentrací kyslíku. Obecně existují čtyři koncentrace kyslíku 

(viz Obr. 5): 

a) mezní koncentrace kyslíku (LOC) určená podle ČSN EN 14034-4+A1; 
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b) maximální koncentrace kyslíku (MAOC) v zařízení; 

c) vypínací bod, při kterém regulátor procesu zahájí odstavení procesu; 

d) bod nastavení, na kterém regulátor procesu udržuje koncentraci kyslíku [1]. 

 

Obr. 5 Stanovení bezpečnostních mezí pro zařízení [1] 

5.4.3 Metody zjišťování koncentrace kyslíku 

Jsou různé metody na zjištění, zda byl systém inertizován. Dělí se do dvou skupin na 

přímé měření a odvozené metody.  

Přímé měření 

 Kdy koncentrace kyslíku je měřena díky čidlu kyslíku. 

a) Výhody:  

 přímé měření parametru kritického pro bezpečnost a schopnost přímého 

řízení; 

 minimalizace spotřeby inertního plynu, poněvadž plyn je používán 

jen tehdy, jeli to nutné; 

 detekce úniku a poruch procesu. 

b) Nevýhoda: 

 snímače mohou být znečištěny látkami, které se v zařízení vyskytují.  

Odvozené metody 

 U kterých se neprovádí přímé měření. Koncentrace kyslíku je odvozena 

buď měřením, které byly prováděny v různých okamžicích, nebo je stanovena pomocí 

výpočtů, s použitím rovnic. Každá metoda inertizace má své rovnice. Níže jsou uvedeny typy 

odvozených metod: 
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a) periodické měření kyslíku, 

b) postupné měření kyslíku, 

c) monitorování tlaku (s cykly, popř. bez cyklů)  

  dosažení inertních podmínek 

 udržování inertních podmínek  

Metody musí být ověřeny měřením kyslíku aspoň v průběhu ověřovacího 

proplachování, aby byly stanoveny vlastnosti systému [1]. 

5.5  Spolehlivost inertizačních systémů 

Spolehlivost inertizačních systémů není konstantní. Může se měnit v závislosti 

na vybrané metodě inertizace. Metoda inertizace se stanoví podle typu nebezpečí a procesu. 

Rozhodne se, zda je výhodnější přímé měření kyslíku nebo použití odvozených metod.  

a) Přímé měření kyslíku: 

Spolehlivost je stanovena normami, které se týkají systémů pro měření kyslíku. Týká 

se to normy ČSN EN 50 104 ed. 2 (platná do 6/2013) a ČSN EN 50 104 ed. 3, která 

ji nahrazuje. Dnes platí souběžně obě.  

b) Odvozené metody: 

Musí být provedeno hodnocení nebezpečí, u kterých se definují nebezpečí v systému, 

a rozhodne se, která metoda pro stanovení inertizace systému bude použita.  
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6 Hořlavé kapaliny 

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

a roztoky, když [8, 11]: 

 jsou kapalné při teplotách, ve kterých se ve výrobních a skladových prostorech 

vyskytují; 

 mají definovanou teplotu vzplanutí, tzn. stanovenou teplotu vzplanutí dle normou 

určených zkušebních metod; 

 lze u nich stanovit teplotu hoření. 

Jsou, ale látky, které nejsou hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0201, ale za specifických 

fyzikálních podmínek mohou být hořlavými látkami. Tento aspekt je nutné brát na vědomí.  

Vytvoření nebezpečné koncentrace hrozí, když [4]:  

kb1*LEL<cSKUT<kb2*UEL     (7) 

kde 

 kb1  bezpečnostní koeficient 

 kb2  bezpečnostní koeficient 

 UEL  dolní mez výbušnosti v objemových % nebo u par kapalin v g*m
3
 

LEL  horní mez výbušnosti v objemových % nebo u par kapalin v g*m
3
 

cSKUT  skutečná koncentrace v objemových % nebo u par kapalin v g*m
3
 

V uzavřeném zařízení, nádrži je skutečná koncentrace hořlavé kapaliny rovna 

koncentraci nasycených par [4]: 

cSKUT= cS       (8) 

kde 

 cS  koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny v objemových %.  

Koncentrace nasycených par se spočítá podle [4]: 

cS= 
𝑝𝑠

𝑝𝑃𝑅𝐴𝐶
∗ 100      (9) 

kde  

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

 pPRAC  pracovní tlak v Pa  

Objemová koncentrace par cv se dá přepočítat na hmotnostní koncentraci cm v g*m
 -3

. 

Přepočet je podle [4]:  
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cm =  
𝑀∗𝑐𝑣

100∗𝑉𝑡
       (10) 

kde 

 M  molární hmotnost v kg*kmol
-1

,  

 Vt  molární objem při teplotě terac v m
3
*mol

-1
. 

 

Molární objem Vt při teplotě  tPRAC se vypočítá podle [4]: 

𝑉𝑡 =  𝑉0 ∗
𝑇𝑃𝑅𝐴𝐶 ∗𝑝0

𝑇0∗𝑝𝑃𝑅𝐴𝐶
       (11) 

kde 

 V0 = 22,415 m
3
*kmol

-1 
(při T0 a p0),  

 P0= 101325*105 Pa,  

 TPRAC = tPRAC+273,15 K,  

T0= 273,15 K, 

tPRAC  pracovní teplota ve °C,  

pPRAC  pracovní tlak v Pa.  

V uzavřeném prostoru se pro hodnocení nebezpečí výbuchu par hořlavých kapalin 

používá teplotních mezí výbušnosti. Nebezpečí výbuchu hrozí, když [4]: 

LEP – Δt ≤ tPRAC ≤ UEP + Δt     (12) 

kde 

 LEP  dolní teplotní mez výbušnosti ve °C, 

 UEP  horní teplotní mez výbušnosti ve °C, 

 Δt   bezpečnostní koeficient podle ČSN 65 0201. 

Na Obr. 6 je znázorněn vztah podle Rovnice (12). Na Obr. 6 je vidět teplotní osa 

rozsahu výbušnosti a rozsah nebezpečí výbuchu par hořlavých kapalin.  

 

Obr. 6 Teplotní osa rozsahu výbušnosti [4] 
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Také je nutno dávat pozor na aerosoly a mlhy hořlavých kapalin, protože mohou tvořit 

výbušnou atmosféru u teplot pod dolním bodem výbušnosti [4].  

6.1 Otevřený povrch hořlavé kapaliny 

Nad hladinou hořlavé kapaliny se vytváří výbušná koncentrace par hořlavé kapaliny, 

pokud je splněna nerovnice [4]. 

𝑡𝑃𝑅𝐴𝐶  ≥ 𝐹𝑃 −  ∆𝑡       (13) 

kde  

tPRAC  pracovní teplota, 

FP  bod vzplanutí ve °C, 

Δt    bezpečnostní koeficient podle ČSN 65 0201. 

6.2 Vypařování kapalin 

Každá kapalina se odpařuje, je to jejich typická vlastnost. Při každé teplotě se část 

molekul kapaliny vlivem tepelné energie mění na plynnou fázi. Tento jev je závislý 

na vlastnostech kapaliny. Když je kapalina v uzavřeném prostoru a prostor vyplňuje 

jen částečně, tak při každé teplotě dojde k rovnováze mezi kapalinou a její teplotou, při které 

má pára kapaliny daný tlak zvaný tlak nasycené páry nebo tense. Tento tlak má nejvyšší 

hodnoty při kritické teplotě, protože je roven kritickému tlaku. Při snížení teploty hodnota 

tense klesá. Nejmenší hodnotu tlaku nasycené páry mají kapaliny při bodu tuhnutí. Od bodu 

tuhnutí roste tlak nasycené páry exponenciálně s teplotou až do bodu, kdy má kapalina 

nejvyšší hodnotu tlaku nasycené páry. Obecně by se dalo říci, že závislost tlaku nasycené páry 

na teplotě, má u všech kapalin podobný průběh. Na Obr. 7 je znázorněna závislost teploty 

na tlaku nasycené páry [7, 12].  
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Obr. 7 Popis závislosti teploty na tlaku nasycené páry odlišných kapalin [7] 

6.2.1 Vypařování kapalin do nepohyblivého prostředí 

U vypařování kapalin do nepohyblivého prostředí se jedná o molekulární difúzi. 

Je to pomalý děj, který znemožní šíření par kapaliny na větší vzdálenosti. To má vliv, 

že se páry kapaliny hromadí v místě jejich vzniku a dochází ke vzniku místních výbušných 

koncentrací.  V tomto případě je důležitý způsob rozdělení koncentrace nad hladinou hořlavé 

kapaliny v závislosti na faktorech: teplota, doba vypařování, množství vypařené kapaliny 

a rozměry zóny s nebezpečnou koncentrací.  

Fickovy zákony popisují molekulární difúzi. První Fickův zákon říká: Pokud 

mezi 2 místy, které jsou vzdálené o rozdíl dx a koncentrační rozdíl dc, tak je soustava 

v nerovnovážném stavu. Přechod do rovnovážného stavu pro počet molů dn, difundujících 

v časovém intervalu kolmo na plochu S lze odvodit podle [9]: 

𝑑𝑛

𝑑𝑧
=  −𝐷 ∗ 𝑆 ∗  

𝑑𝑐

𝑑𝑥
          (14) 

kde 

dn  počet molů, 

dt  časový interval, 
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-D  difúzní koeficient m
2
 * s

-1
, 

S   plocha difúze, 

dc  koncentrace, 

dx  vzdálenost. 

Změna koncentrace par nad hladinou hořlavé kapaliny je vidět na Obr. 8 [4, 7]. 

 

Obr. 8 Vypařování kapaliny do klidného prostředí [3, 6] 

 Na Obr. 8 je použit souřadnicový systém x-y. Počátek souřadného systému 

je ve vzdálenosti x od hladiny hořlavé kapaliny. V tomto bodě je koncentrace par hořlavé 

kapaliny rovna nule. Na osu x jsou vyneseny hodnoty koncentrace par hořlavé kapaliny. 

Na osu y jsou vyneseny vzdálenosti od počátku souřadného systému. Ve vzdálenosti 

x = y je hladina hořlavé kapaliny.  

Změnu koncentrace nad hladinou můžeme popsat podle vztahu [4]:  

𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑦𝑛 +  𝑏     (15) 

kde 

c koncentrace par v uvažovaném bodě nad hladinou hořlavé kapaliny 

v objemových %, 

y  vzdálenost uvažovaného bodu od počátku souřadného systému, udává 

se v m, 

 a,b  konstanty, které lze učit z okrajových podmínek 

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

   při y = x je c = cs,   tedy cs
 
= a*x

n
, nebo-li 𝑎 =  

𝑐𝑠

𝑥𝑛  ,  
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Po dosazení do výrazu pro koncentraci par nad hladinou dostaneme rovnici [4]: 

𝑐 =  
𝑐𝑠

𝑥𝑛 ∗  𝑦𝑛 =  𝑐𝑠 ∗ (
𝑦

𝑥
)𝑛       (16) 

Střední neboli průměrnou koncentraci par nad hladinou lze vypočítat podle [4]: 

𝑐𝑆𝑇𝑅  =  
 𝑐∗𝑑𝑣

𝑑𝑣
=  

 𝑐𝑠∗   
𝑦

𝑥
 ∗𝑆∗𝑑𝑦

𝑦=𝑥
0

 𝑆∗𝑑𝑦
𝑦=𝑥

0

=  
𝑐𝑠∗ 𝑥𝑛+1

 𝑛+1 ∗ 𝑥𝑛+1 =  
𝑐𝑠

𝑛+1
    (17) 

Nebezpečná výška nad hladinou hořlavé kapaliny xNEB, kde je koncentrace vyšší 

než 0,5 LEL se stanoví tak, že se nejdříve spočítá [4]:  

𝑥 =   
12∗𝐷∗ 𝜏

1− 𝑐𝑠
        (18) 

 a dále pak [4]:  

𝑐 =  𝑐𝑠 ∗  𝑦2 ∗  
1− 𝑐𝑠

12∗𝐷∗ 𝜏 
        (19) 

Takže nebezpečná výška nad hladinou hořlavé kapaliny se spočítá [4]: 

𝑥𝑁𝐸𝐵 = 𝑥 − 𝑦 =   
12∗𝐷∗ 𝜏

1− 𝑐𝑠
 (1 −  

0,5∗𝑐𝑀𝐼𝑁

𝑐𝑠
     (20) 

Empirický vztah pro výpočet intenzity vypařování do nepohyblivého prostředí [4]:  

𝐼𝑁  = 1,155 ∗  𝜑𝑠 ∗  𝜌𝑡 ∗ 𝑆 ∗   
𝐷

 1− 𝜑𝑠   ∗ 𝜏
     (21) 

kde 

 IN  intenzita vypařování v kg*s
-1

, 

φs objemové množství nasycených par při teplotě odpařování 

(bezrozměrné číslo), 

 ρt  hustota par při teplotě odpařování v kg*m
-3

, 

 S  výparná plocha v m
2
, 

 D  difúzní koeficient s opravou na teplotu směsi par se vzduchem v m
2
*s

-1
, 

 τ  doba vypařování v s. 

6.2.2 Vypařování hořlavé kapaliny do pohyblivého prostředí  

Taky se nazývá konvektivní difúze. Toto vypařování je mnohem rychlejší. Díky 

molekulárnímu pohybu, pohybu vzduchu a lepšímu sdílení tepla dojde k vyššímu odpařování 

kapaliny. V tomto případě vzniká nad hladinou kapaliny tenká vrstva s nasycenou koncentrací 

par a nad ní se prudce zmenšuje koncentrace par. Nastává prudká změna koncentrace par se 

vzdáleností od hladiny kapaliny (viz Obr. 9). Výše umístěné vrstvičky budou mít v důsledku 
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intenzivního promíchávání vzduchu za pohybu koncentraci par přibližně stejnou, ale 

podstatně nižší [4, 7].  

 

Obr. 9 Změna koncentrace par kapaliny [3,6] 

kde 

 1  změna koncentrace par v mezní vrstvě nad kapalinou 

 2  změna koncentrace par v pohybujícím se vzduchu  
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7 Volba hořlavých látek  

Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodl, že budu zkoumat látky: aceton, technický 

líh a toluen. Vybrané látky jsou popsány níže. 

7.1 Aceton 

Aceton nebo také propan-2-on nebo dimethyl keton. Jeho sumární chemický vzorec 

je: 𝐶3𝐻6𝑂. Je to bezbarvá hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem. Třída 

nebezpečnosti: I, mísitelná s vodou. Vyrábí se např. oxidací z isopropanolu.  Používá se hojně 

v chemickém průmyslu jako rozpouštědlo anebo jako prvotní surovina syntéz. Aceton 

má schopnost se rychle odpařovat.  

V Tab. 1 jsou uvedeny základní informace. Více informací je v Příloze 4, 

kde je bezpečností list [14]. 

Tab. 1 Informace o acetonu [14] 

barva zápach 

hustota 

při 20° C 

[g*cm
-3

] 

teplota 

varu   

[°C] 

teplota 

vznícení  

[°C] 

bod 

vzplanutí     

[°C] 

LEL 

(20°C)               

[% obj.] 

UEL  

(20°C)             

[% obj.] 

bezbarvá aromatický 0,791 56,24 465 -18 2,6 13 
 

7.2 Technický líh 

Technický líh, někdy také nazýván denaturovaný etanol je látka, která je složena 

z etanolu a denaturačních činidel (metanol, nafta, petrolej, technický benzín aj.). Sumární 

chemický vzorec etanolu je: 𝐶2𝐻6𝑂𝐻. Jedná se o hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti. 

Čichem ji poznáme podle alkoholového zápachu. V České republice je tato hořlavá kapalina 

bezbarvá. V některých státech se obarvuje. Kapalina není určena pro konzumaci jako etanol 

v alkoholových nápojích. V lidské činnosti má velké spektrum použití, např.: rozpouštědlo, 

palivo pro kahany, čistidlo a ve směsi s benzínem jako palivo do spalovacích motorů E85. 

V Tab. 2 jsou uvedeny základní informace. Více informací je v Příloze 5, kde je bezpečnostní 

list [15]. 

Tab. 2 Informace o technickém lihu [15] 

barva zápach 

hustota 

při 20° C 

[g*cm-3] 

teplota 

varu   

[°C] 

teplota 

vznícení  

[°C] 

bod 

vzplanutí     

[°C] 

LEL 

(20°C)               

[% obj.] 

UEL  

(20°C)             

[% obj.] 

bezbarvá alkoholový 0,880 

78,3                 

(čistý 

ethanol) 

415                     

(čistý 

ethanol) 

14               

(čistý 

ethanol) 

3,9 20,5 
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7.3 Toluen 

Toluen nebo také methylbenzen je hořlavá, bezbarvá kapalina s aromatickým 

zápachem. Jeho sumární chemický vzorec je: 𝐶7𝐻8 . Látka má aromatické účinky. Používá 

se jako rozpouštědlo, k výrobě benzenu, polymerů. Nebo také pro výrobu barev, léčiv 

a přidává se do benzínu kvůli zvýšení oktanového čísla [16]. V Tab. 3 jsou uvedeny základní 

informace. Více informací je v Příloze 6, kde je bezpečností list [17]. Protože má toluen 

narkotické účinky, je jeho prodej omezen. 

Tab. 3 Informace o toluenu [17] 

barva zápach 

hustota 

při 20° C 

[g*cm-3] 

teplota 

varu   

[°C] 

teplota 

vznícení  

[°C] 

bod 

vzplanutí     

[°C] 

LEL 

(20°C)               

[% obj.] 

UEL  

(20°C)             

[% obj.] 

bezbarvý aromatický 0,866 110,6 < 450°C 4,4 1,1 7,1 
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8 Limitní obsah kyslíku (LOC) 

LOC se udává v X-%, tzn. číslo X popisuje kolik % kyslíku je obsaženo v místním 

prostředí, což znamená objemová %. V kapitole jsou uvedeny základní informace týkající se 

LOC a výpočet teoretické hodnoty LOC. Dále uvádím hodnoty LOC, které se mi podařilo 

zjistit. A v neposlední řadě vliv teploty na LOC. Všechny uvedené hodnoty a vzorce platí pro 

teplotu 20°C.  

8.1 Vliv teploty na LOC  

S rostoucí teplotou se LOC snižuje, tento pokles se dá vyjádřit přímkou, kdy směrnice 

přímky není závislá na druhu látky. Příčinou je rozšíření rozsahu výbušnosti a poklesu dolní 

meze výbušnosti s rostoucí teplotou. Abychom dosáhli nevýbušnosti, je potřeba většího 

podílu inertního plynu ve směsi. Existuje lineární závislost mezi dolní mezí výbušnosti, která 

byla stanovena za normálních laboratorních podmínek, dolní mezí výbušnosti za dané teploty 

a mezní koncentrace kyslíku při dané teplotě. Na Obr. 10 je vidět porovnáni vlivu teploty na 

LOC [4].  

 

Obr. 10 Vliv teploty na LOC [4] 

Závislost můžeme vyjádřit podle vztahu [4]:  

𝐿𝑂𝐶𝑡 = 𝐿𝑂𝐶 − 9,8 ∗  10−3 ∗ (𝑡 − 25)    (22) 

kde 

LOCt  mezní koncentrace kyslíku při pracovní teplotě t v objemových % 

LOC mezní koncentrace kyslíku při teplotě 25°C vypočtená podle rovnice 

(23) 

  t  pracovní teplota ve °C 
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𝐿𝑂𝐶𝑡 = 5 ∗ log𝑀𝐼𝐸 ∗  
𝑡𝑉𝑍𝑁 Í𝐶𝐸𝑁 Í+ 273

273
 +  12,5    (23) 

kde  

 tVZNÍCENÍ teplota vznícení  

Zvýšení teploty o 100°C oproti pokojové teplotě, má za následek snížení mezní 

koncentrace kyslíku pro páry hořlavých kapalin (hořlavých plynů) při inertizaci dusíkem 

asi o 1 objemové % [4]. 

8.2 Teoretický výpočet LOC 

 Podle sumárního chemického vzorce a za předpokladu dokonalého spalování 

zkoumané látky při spálení reagující látky a vzniku oxidu uhličitého a vodní páry. Podle 

Rovnice (24) je možno vypočítat teoretickou hodnotu LOC [18].  

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧 +  𝑚 ∗ 𝑂2  → 𝑥 ∗ 𝐶𝑂2 +  
1

2
∗ 𝑦 ∗  𝐻2𝑂    (24) 

kde: 

x  počet atomů uhlíku, 

y  počet atomů vodíku, 

z  počet atomů kyslíku, 

m  počet molekul kyslíku. 

Vztah pro výpočet teoretické hodnoty LOC je v Rovnici (24) [18]: 

𝐿𝑂𝐶 = 𝐿𝐸𝐿 ∗ 𝑚      (25) 

Pro získání teoretického LOC jsem dosadil chemické sumární vzorce zkoumaných 

látek do Rovnice (24) a poté následně do Rovnice (25). V Tab. 4 jsou pak i vypočítané 

hodnoty LOC.  

8.3 Hodnoty LOC 

V Tab. 4 jsou uvedeny zjištěné hodnoty LOC. Hodnoty LOCA, vyp , LOCD, vyp a LOCI, 

vyp vypočtené podle Rovnice 22. Ostatní LOC jsou údaje nalezené ve zdrojích [16,17]. 
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Tab. 4 s hodnotami LOC [19, 21, 22]. 

  LOCA,vyp LOCB LOCC  LOCD,vyp LOCE LOCF LOCG LOCH LOCI,vyp LOCJ LOCK 

látka aceton aceton aceton 
technický 

líh 
technický 

líh 
technický 

líh 
technický 

líh 
technický 

líh 
toluen toluen toluen 

LOC  

v % 
10,4 15,3 16,0 11,4 12,6 15 9,8 10,5 9,9 16,7 11,7 

kde 

 LOC A,vyp  LOC acetonu spočítané podle Rovnic (24 a 25),  

 LOCD,vyp  LOC technického lihu spočítané podle Rovnic (24 a 25), 

 LOCI,vyp  LOC toluenu spočítané podle Rovnice (24 a 25), 

 LOCB   LOC acetonu podle [21], 

 LOCC    LOC acetonu podle [21], 

 LOCE   LOC technického lihu podle [21], 

LOCF   LOC technického lihu podle [21], 

 LOCG    LOC technického lihu podle [22], 

LOCH   LOC technického lihu podle [22], 

 LOCJ   LOC toluenu podle [21], 

 LOCK   LOC toluenu podle [22]. 
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9  Praktická měření 

V kapitole je popsán přístroj s příslušenstvím, které bylo potřeba k experimentu.  

9.1 Popis VK – 20 

Přístroj pod názvem VK – 20 znamená, že se jedná o výbuchovou komoru o objemu 

20 litrů. Je sestrojen pro stanovení teplotních a koncentračních mezí výbušností hořlavých 

kapalin. Díky své konstrukci je možno použít přídavná zařízení. Díky tomu lze měřit vliv 

inertních příměsí. Tuto možnost jsem využil pro svá měření. Na Obr. 11 je znázorněno 

schéma VK – 20. Přístroj odpovídá požadavkům na kubickou nádobu. V kapitole 4.4 byl 

popsán kubický zákon. 

Obr. 11 Schéma se zapojením VK – 20 [23] 

Zařízení VK – 20 se nachází v  budově fakulty, v jedné z laboratoří v chráněném 

prostoru. Dvě stěny jsou prosklené uzavíratelné dveře, chránící osoby před výbuchem zařízení 

a umožňující oční kontrolu zařízení při měření. Další dvě stěny jsou cihelné zdi. Podlaha 

je z keramických dlaždic. Na Obr. 12 je vidět celkový pohled na VK – 20.  
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Obr. 12 celkový pohled na VK – 20 

VK – 20 je ze dvou nerezových válců. První vnitřní válec má výšku 280 mm a průměr 

300 mm. Druhý vnější válec je o výšce 180 mm a průměru 400 mm. Tento válec zakrývá 

vnější topnou spirálu, sloužící k ohřevu celé komory. Do pláště VK – 20, respektive 

do vnitřního válce vede 5 otvorů s uzavíratelnými 3/8 ventily. Otvory slouží, např. pro použití 

teplotních čidel, oxymetru nebo inertního plynu (dusíku).    

Na dně komory se nachází míchadlo pro promíchávání par hořlavých kapalin. Dále 

je na dně kovová miska s průměrem cca 8 cm. Miska složí k zahřívání zkoušené kapaliny. 

Je zahřívána vnitřní topnou spirálou. Ze dna komory jsou vyvedeny dvě uchycení 

pro připojení elektrického palníku. Z vnitřních stěn jsou vyvedeny dvě elektrické 

vysokonapěťové elektrody. Na Obr. 13 je vidět pohled do VK – 20.  

Na horním okraji je nasazena silikonová bužírka. Má za úkol tlumit náraz 

od sklopného víka. Sklopné víko o průměru cca 350 mm je nedílnou součástí VK – 20, 

k přístroji je upevněn pomocí pantu. Během měření je držen ve svislé poloze díky 

elektromagnetu. V případě potřeby dohašení hořlavé kapaliny se vypne napájení 

elektromagnetu a víko se sklopí.  

VK – 20 je připevněn ke stojanu. Jedná se o nerezovou desku o hraně 500 mm stojící 

na čtyřech nohách ve výšce cca 700 mm [13].  
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Obr. 13 Pohled do VK – 20 s popisem 

 1 silikonová bužírka   2 přívod dusíku 

 3 míchadlo    4 teplotní čidlo  

 5 vysoko napěťová elektroda  6 uchycení pro elektrický palník  

 7 kovová miska 

9.2 Ovládací zařízení 

Na Obr. 14 jsou vidět ovládací panely. Panel vlevo nahoře je ovládací panel s hlavním 

vypínačem, vypínačem elektromagnetu a spínačem pro inertizaci. Panel pod ním je s prvky 

pro ovládání míchadla a iniciace elektrického palníku. K dosažení požadované teploty slouží 

vnější a vnitřní spirála. Obě spirály jsou řízeny pomocí ovladačů teploty- OMEGA i8 

viz Obr. 14 (vpravo). Zapnutí, popř. vypnutí spirál se provede pomocí červených tlačítek 

napravo od displeje. Teplota spirály se nastaví tlačítky pod displejem. Zařízení má přesnost 

0,5 °C a 0,03% měřené hodnoty. 
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Obr. 14 Ovládací panely 

9.3 Měřící příslušenství 

 Používané měřící příslušenství:  

Přenosný teploměr 

Označován GMH 3250 sloužil k zjišťování teploty ve VK – 20. Byl připojen 

ke stolnímu počítači, kde pomocí softwaru GSOFT 3050 došlo ke zpracování vyhodnocení 

dat [19]. Na Obr. 15 je vidět přenosný teploměr společně s teplotním čidlem a oxymetrem 

GOX 100. 

.Teplotní čidlo 

 K měření teploty ve VK – 20 jsem použil teplotní čidlo GTL 130, které bylo připojené 

k přenosnému teploměru. Měřicí rozsah je od -65 °C do 600°C [19].  Na Obr. 15 je jeho 

fotografie.  

 

Obr. 15 Přenosný teploměr s teplotním čidlem a oxymetr s čidlem  
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Oxymetr 

Pro zjištění skutečného LOC ve VK -20 jsem používal oxymetr  GOX 100 společně 

s čidlem  Goel 369 od firmy Greisinger. [20]. Na Obr. 15 je fotografie oxymetru.  

9.4 Příslušenství 

Mezi příslušenství, které se během měření používalo, patří: 

Stolní počítač 

Na stolním počítači je nainstalován software GSOFT 3050.  

Mikropipeta 

Přístroj sloužící k nabírání zkoušené látky a následné přesné dávkování do zkušebního 

kelímku.  

Zkušební kelímek 

Jako zkušební kelímek se používala kuchyňská naběračka, s uříznutým úchytem. 

Elektrický palník EMP – SO  

Pro iniciaci par hořlavé kapaliny posloužil elektrický palník.  Tento palník 

je předurčen pro iniciaci pyrotechnických výrobků. Díky tomuto faktu palník při iniciaci 

neposkytl standardní iniciační energii pro páry hořlavých kapalin, tj. 10 J. Na Obr. 16 

je fotografie palníku s izolací, bez izolace a po iniciaci. Izolaci z palníku jsem odstraňoval, 

aby případné žhnutí izolace palníku neovlivňovalo výsledky experimentu.   

 

Obr. 16 Elektrické palníky s izolací, bez izolace a po iniciaci 

Tlaková láhev 

Tlaková láhev se stlačeným dusíkem. K tlakové láhvi byl namontován redukční ventil 

s manometrem. Láhev pak byla spojená s VK – 20 pryžovou hadicí.  
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Jako inertní plyn jsem úmyslně použil dusík díky jeho dostupnosti, univerzálnosti, 

přijatelné ceně a jeho častému aplikování v praxi.  

9.5 Postup měření 

Nejdříve jsem si zjistil hodnoty dolních teplotních mezí výbušnosti (LELt), horních 

teplotních mezí výbušnosti (UELt), dobu odpaření kapaliny a teplotu při iniciaci samotného 

palníku. A to vše pro teploty 50, 80, 95, 110, 125, 140, 155 a 170°C.  Hodnoty mi poskytl 

Bc. Karel Křenek, který je použil pro svou diplomovou práci.  

Zapnul jsem stolní počítač a ovládací panely VK – 20. Do výbuchové komory jsem 

umístil odizolovaný elektrický palník. Na ovládacích panelech jsem nastavil teplotu pro vnější 

a vnitřní spirálu. Pomocí Rovnice 11 jsem si spočítal potřebné množství zkoušené kapaliny, 

abych měl správnou koncentraci par hořlavé látky při dané teplotě. Po vyhřátí výbuchové 

komory na požadovanou teplotu, jsem mikropipetou umístil do zkušebního kelímku 

požadované množství zkoušené kapaliny. Ihned poté jsem zkušební kelímek vložil      

do VK - 20 a vrchní okraj komory překryl hliníkovou fólií (kuchyňský alobal). Když se alobal 

obepnul drátem okolo VK – 20, tak měl funkci utěsňovací a odlehčovací plochy. Pak kolega 

Bc. Karel Křenek přiložil oxymetr GOX 100 k otevřenému 3/8 ventilu a já napouštěl 

do komory dusík. Na Obr. 17 je vidět oxymetr GOX 100 při měření. Napouštěl jsem pomalu 

a pečlivě, abych docílil požadované koncentrace kyslíku respektive dusíku. Z důvodu lepšího 

a rychlejšího promíchání dusíku s kyslíkem, jsem měl během napouštění zapnuté míchadlo. 

Po dosažení požadované koncentrace kyslíku jsem zavřel 3/8 ventil. Během odpařování bylo 

míchadlo střídavě zapnuto. Otáčení míchadla bylo minimální. Míchadlo jsem použil, 

aby směs byla, co nejlépe homogenizovaná. Před blížícím se koncem doby odpaření jsem 

vypnul míchadlo. 
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Obr. 17 Použití oxymetru GOX 100 při měření koncentrace kyslíku ve VK – 20 

Když uběhla doba pro odpaření zkoušené kapaliny a teplota ve VK – 20 byla ustálená, 

zapnul jsem v počítačovém programu GSOFT 3500 nahrávání s intervalem měření teploty 

1 sekunda. Poté jsem ovládacím panelem inicioval směs. Po iniciaci jsem sledoval, 

zda u směsi došlo k výbuchu či nikoliv a vypnul nahrávání v programu GSOFT 3500. Jestli 

k výbuchu došlo, šlo to rozpoznat, buď vizuálně, nebo z nárůstu teploty a porovnání 

s nárůstem teploty při iniciaci samotného palníku. Po pokusu jsem komoru odvětral od par, 

popř. spalin.  

Když k výbuchu došlo, tak jsem při příštím pokusu snížil koncentraci kyslíku 

o 1 %, popř. o 0,5 %. Pokud k výbuchu nedošlo, tak jsem naopak zvýšil o 1 %, popř. o 0,5 %. 

Měření probíhalo do té doby, než jsem zjistil poslední koncentraci kyslíku, kdy páry zkoušené 

látky ještě vybuchovaly. Zkoušku jsem opakoval pro odlišné teploty v intervalu 

od 50°C do 170°C pro koncentrace par, které odpovídaly LELt a UELt. Když při stejné 

teplotě, koncentraci zkoušené látky pro LELt popř. UELt a stejné koncentraci kyslíku byly dva 

ze tří pokusů vyhodnoceny jako výbuch, tak jsem tuto koncentraci kyslíku považoval za 

limitní obsah kyslíku (LOC).  

9.6 Naměřené hodnoty a jejich zpracování  

Měření jsem prováděl podle metodiky uvedené v kapitole 9.3. Mé naměřené výsledky 

jsou závislé na metodě, kterou jsem zvolil a na přístroji VK – 20, ve kterém byl experiment 
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prováděn. Tato fakta měla vliv na rozdíly mých naměřených hodnot LOC, s hodnotami 

zjištěnými. Měřené hodnoty jsem porovnal s hodnotami, které jsou uvedené v Tab. 4  

V Tab. 4 jsou uvedené hodnoty LOC platné pro 20°C, musel jsem tato data přepočítat 

na teploty, při kterých jsem prováděl měření. V Tab. 5 jsou přepočítané hodnoty 

LOC z Tab. 4. Uvedené hodnoty jsou v %. 

Tab. 5 Přepočítané hodnoty LOC při teplotě 20°C na hodnoty LOC při teplotách měřených.  

teplota        

[°C] 

LOCA,vyp LOCB LOCC LOCD,vyp LOCE LOCF LOCG LOCH LOCI,vyp LOCJ LOCK 

aceton aceton aceton 
technický 

líh 

technický 

líh 

technický 

líh 

technický 

líh 

technický 

líh 
toluen toluen toluen 

20 10,4 15,3 16,0 11,4 12,6 15,0 9,8 10,5 9,9 16,7 11,7 

50 10,2 15,1 15,8 11,2 12,4 14,8 9,6 10,3 9,7 16,5 11,4 

80 9,9 14,8 15,5 10,9 12,1 14,5 9,3 10,0 9,4 16,2 11,1 

95 9,7 14,6 15,3 10,7 11,9 14,3 9,1 9,8 9,2 16,0 10,9 

110 9,6 14,5 15,2 10,6 11,8 14,2 9,0 9,7 9,1 15,9 10,8 

125 9,4 14,3 15,0 10,4 11,6 14,0 8,8 9,5 8,9 15,7 10,6 

140 9,3 14,2 14,9 10,3 11,5 13,9 8,7 9,4 8,8 15,6 10,5 

155 9,1 14,0 14,7 10,1 11,3 13,7 8,5 9,2 8,6 15,4 10,3 

170 9,0 13,9 14,6 10,0 11,2 13,6 8,4 9,1 8,5 15,3 10,2 

Z vyhodnocení experimentálního zjišťování LOC, které jsou uvedeny níže v Tab. 6, 7 

a 8 je vidět rozdílnost v hodnotách LOC naměřených při LELt a UELt. Důvodem byla nejspíš 

rozdílnost v množství látky mezi LELt a UELt. V Přílohách 1, 2 a 3 jsou všechny naměřené 

hodnoty LOC při LELt a UELt každé zkoušené látky.  

Aceton 

Tab. 6 obsahuje data LOC, která byla naměřena pro teploty i intervalu 50 až 170°C, 

platící pro LELt popř. UELt.  

Tab. 6 Změřené LOC acetonu. 

  LOC [%] 

teplota [°C]  při LELt  při UELt 

50 17,0 17,0 

80 17,0 16,5 

95 17,0 16,5 

110 17,0 16,5 

125 16,5 16,0 

140 16,5 16,0 

155 16,5 16,0 

170 16,0 15,5 
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Na Obr. 18 je znázorněno porovnání mezi experimentálně naměřenými hodnotami 

při LELt a zjištěnými přepočtenými hodnotami podle Tab. 5.  

 

Obr. 18 LOC acetonu při LELt. 

kde 

 LOC A,vyp  LOC acetonu spočítané podle Rovnic (24 a 25), 

 LOCB   LOC acetonu podle [21], 

 LOCC   LOC acetonu podle [21], 

 experiment  experimentálně změřené hodnoty.  

Na Obr. 19 je znázorněno porovnání mezi experimentálně naměřenými hodnotami 

při UELt a zjištěnými přepočtenými hodnotami podle Tab. 5. 
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Obr. 19 LOC acetonu při UELTt 

kde 

 LOC A,vyp  LOC acetonu spočítané podle Rovnic (24 a 25), 

 LOCB   LOC acetonu podle [21], 

 LOCC   LOC acetonu podle [21], 

 experiment  experimentálně změřené hodnoty.  

 

Technický líh 

Tab. 7 obsahuje data LOC, která byla naměřena pro teploty i intervalu 50 až 170°C, 

platící pro LELt popř. UELt.  

Tab. 7 Změřené LOC technického lihu. 

   LOC [%] 

teplota [°C]  při LELt  při UELt 

50 17,0 16,5 

80 16,5 16,0 

95 16,5 16,0 

110 16,0 15,5 

125 15,5 15,0 

140 15,5 15,0 

155 15,0 14,5 

170 15,0 14,5 
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Na Obr. 20 je znázorněno porovnání mezi experimentálně naměřenými hodnotami 

při LELt a zjištěnými přepočtenými hodnotami podle Tab. 5.  

 

Obr. 20 LOC technického lihu při LELt 

kde 

 LOCD,vyp  LOC technického lihu spočítané podle Rovnic (24 a 25), 

LOCE   LOC technického lihu podle [21], 

LOCF   LOC technického lihu podle [21], 

 LOCG    LOC technického lihu podle [22], 

LOCH   LOC technického lihu podle [22]. 

 

Na Obr. 21 je znázorněno porovnání mezi experimentálně naměřenými hodnotami 

při UELt a zjištěnými přepočtenými hodnotami podle Tab. 5.  
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Obr. 21 LOC technického lihu při UELt 

kde 

 LOCD,vyp  LOC technického lihu spočítané podle Rovnic (24 a 25), 

LOCE   LOC technického lihu podle [21], 

LOCF   LOC technického lihu podle [21], 

 LOCG    LOC technického lihu podle [22], 

LOCH   LOC technického lihu podle [22]. 

 

Toluen 

Tab. 8 obsahuje data LOC, která byla naměřena pro teploty v intervalu 50 až 170°C, 

platící pro LELt popř. UELt.  

Tab. 8 Změřené LOC toluenu. 

  LOC [%] 

teplota [°C]  při LELt  při UELt 

50 17,0 16,0 

80 16,5 16,0 

95 16,5 15,5 

110 16,5 15,5 

125 16,0 15,5 

140 16,0 15,0 

155 15,5 15,0 

170 15,5 14,5 

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

50 65 80 95 110 125 140 155 170

LOC F

LOC E

LOC D, vyp

LOC G

LOC H

Experiment

teplota [°C]

LO
C

 v
 %

Porovnání zjištěných a vypočtených hodnot s experimentálně zjištěnými daty při UELT

LOC F

LOC E

LOC G

LOC H

experiment

LOC D, vyp



 

44 

 

Na Obr. 22 je znázorněno porovnání mezi experimentálně naměřenými hodnotami 

při LELt a zjištěnými přepočtenými hodnotami podle Tab. 5.  

 

Obr. 22 LOC toluenu při LELt.  

kde 

  LOCJ   LOC toluenu podle [21], 

  LOCK   LOC toluenu podle [22]. 

 

Na Obr. 23 je znázorněno porovnání mezi experimentálně naměřenými hodnotami při 

UELt a zjištěnými přepočtenými hodnotami podle Tab. 5.  
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Obr. 23 LOC toluenu při UELt. 

kde 

  LOCJ   LOC toluenu podle [21], 

  LOCK   LOC toluenu podle [22]. 

Díky počítačovému softwaru MS ECXEL jsem zjistil směrnici přímky LOC. Směrnice 

přímek LOC pro jednotlivé látky při LELt a UELt  jsou:  

aceton 

 LOC při LELt:  𝑦 =  −0,008𝑥 + 17,62       (26) 

 LOC při UELt: 𝑦 =  −0,011𝑥 + 17,52      (27) 

technický líh 

 LOC při LELt:  𝑦 =  −0,018𝑥 + 17,98      (28) 

 LOC při UELt: 𝑦 =  −0,018𝑥 + 17,48      (29) 

toluen 

 LOC při LELt:  𝑦 =  −0,012𝑥 + 17,66      (30) 

 LOC při UELt: 𝑦 =  −0,012𝑥 + 16,78      (31) 

kde 

 y  koncentrace kyslíku v obj. % , 

 x  teplota ve °C.  

 Po porovnání mých experimentálně stanovnch dat (viz Tab. 6, 7, 8) s hodnotami, které 

jsem uvedl v Tab. 5 je patrné, že se hodnoty liší. LOC, které jsem si vypočítal podle Rovnice 
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24 a 25 se odlišují, protože platí za předpokladu dokonalého spálení reagující látky 

s kyslíkem, za vzniku oxidu uhličitého a vodní páry. Rozdíly mezi hodnotami, které jsou 

uvedené v [22] jsou nejspíš způsobeny v metodice měření a v přístrojích, ve kterých byly 

experimenty prováděny. Moje experimentálně naměřená data se nejvíce podobala údajům, 

které byly ve zdroji [21]. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak byly hodnoty získány, jestli 

experimentem nebo teoretickým výpočtem.   

Dalšími faktory, které mohly ovlivnit výsledky experimentu, jsou: 

 nestandardní iniciační energie, 

 možný únik par zkoušené látky nebo dusíku okolo teplotního čidla 

a přes nedokonale utěsněnou hliníkovou fólii, 

 čidlo oxymetru se umísťovalo do uzavíratelného 3/8 ventilu, takže nebylo 

přímo v komoře VK – 20, 

 možná nepřesnost vstupních dat od Bc. Karla Křenka,  

 vzhledem ke konstrukci VK -20 bylo reálné snižovat množství kyslíku 

v komoře jen o 0,5% obj.  

9.7 Určení nejistot měření 

V praxi se žádné měření neobejde bez nepřesností a odchylek. Důvodem je, že žádná 

měřící metoda, ani přístroj, nejsou stoprocentně přesné. Během měření se vyskytují rozmanité 

negativní vlivy. Ty se projeví odchylkou mezi skutečnou a naměřenou hodnotou měřené 

veličiny. A tak výsledek z měření je ve skutečnosti v tolerančním poli, které se blíží skutečné 

hodnotě. V praxi jen ve výjimečných případech nastane ideální ztotožnění obou hodnot.  

Nejistota měření je výsledem hodnocení měření, charakterizující rozsah hodnot, 

ve kterém leží pravá hodnota měřené veličiny. Směrodatnou odchylku lze spočítat podle 

Rovnice 32 [7, 18]. 

𝑠𝑥 =   
1

𝑛∗(𝑛−1)
  (𝑋𝑖 −  X )2𝑛

𝑖=1      (32) 

kde 

 𝑠𝑋   směrodatná odchylka, 

 n  počet opakování měření, 

X   průměrná hodnota. 

Podle [13] lze nejistotu měření spočítat podle vztahu: 

𝑢𝑥 =  𝑘𝑠 ∗ sx       (33) 
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kde 

 ux  nejistota měření,  

 ks  koeficient,  

 sx  směrodatná odchylka. 

Velikost koeficientu ks je závislý na počtu měření. Viz Tab. 9. 

Tab. 9 Vliv velikosti koeficientu ks na počtu měření [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 

Podle [23] standardní nejistota udává interval, ve kterém leží pravá hodnota měřené 

veličiny s poměrně malou pravděpodobností, tj. cca 95 %. Proto se určuje tzv. rozšířená 

nejistota:  

𝑈𝑥 = 𝑘𝑢 ∗ 𝑢𝑥       (34) 

kde 

𝑈𝑥    rozšířená nejistota,  

𝑢𝑥    nejistota měření, 

𝑘𝑢   koeficient rozšíření, který pro: 95 % pravděpodobnost se rovná 2,  

       99, 7% pravděpodobnost se rovná 3. 

9.7.1 Výpočty nejistot měření 

Podle výše popsaných Rovnic 32, 33, a 34 a koeficientu z Tab. 9 jsem si vypočítal 

směrodatné odchylky limitní koncentrace kyslíku pro teploty při  LELt popř. UELt. Výsledné 

směrodatné odchylky s mezivýpočty jsou v Tab. 10. 
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Tab. 10 Výpočet směrodatných odchylek s mezivýpočty. 

 
X  = yLEL X  = yUEL n sx LEL sx UEL ks uxLEL uxUEL ku UxLEL UxUEL 

aceton 
 -0,008*x + 

17,62 

 -0,011*x + 

17,52 
8 0,19 0,05 1,2 0,23 0,06 2 0,46 0,12 

technický 

líh 

 -0,018*x + 

17,98 

 -0,018*x + 

17,48 
8 0,05 0,05 1,2 0,06 0,06 2 0,13 0,13 

toluen 
 -0,012*x + 

17,66 

 -0,012*x + 

16,78 
8 0,06 0,06 1,2 0,07 0,07 2 0,14 0,15 

kde 

X  = yLEL průměrná hodnota vypočtená z Rovnic 26, 28, 30 pro LOC při LELt, 

X = yUEL průměrná hodnota vypočtená z Rovnic 27, 29, 31 pro LOC při UELt, 

sx LEL směrodatná odchylka pro LOC při LELt, 

sx UEL směrodatná odchylka pro LOC při UELt, 

uxLEL nejistota měření pro LOC při LELt, 

uxUEL nejistota měření pro LOC při UELt, 

UxLEL rozšířená nejistota pro LOC při LELt, 

UxUEL rozšířená nejistota pro LOC při LELt. 

9.7.2 Výsledné hodnoty LOC  

 Po dosazení do Rovnice 26, 27, 28, 29, 30 a 31 se dají dopočítat hodnoty LOC 

pro teploty, které nebyly měřeny. V Tab. 11 jsou výsledné hodnoty LOC při LELt popř. UELt. 

Tab. 11 Výsledné hodnoty LOC při LELt popř. UELt. pro zkoušené hořlavé kapaliny 

 

aceton technický líh toluen 

LOC [%] LOC [%] LOC [%] 

teplota 

[°C] 
při LELt při UELt při LELt při UELt při LELt při UELt 

50 17,0 ± 0,46 17,0 ± 0,12 17,0 ± 0,13 16,5 ± 0,13 17,0 ± 0,14 16,0 ± 0,15 

80 17,0 ± 0,46 16,5 ± 0,12 16,5 ± 0,13 16,0 ± 0,13 16,5 ± 0,14 16,0± 0,15 

95 17,0 ± 0,46 16,5 ± 0,12 16,5 ± 0,13 16,0 ± 0,13 16,5 ± 0,14 15,5 ± 0,15 

110 17,0 ± 0,46 16,5 ± 0,12 16,0 ± 0,13 15,5 ± 0,13 16,5 ± 0,14 15,5 ± 0,15 

125 16,5 ± 0,46 16,0 ± 0,12 15,5 ± 0,13 15,0 ± 0,13 16,0 ± 0,14 15,5 ± 0,15 

140 16,5 ± 0,46 16,0 ± 0,12 15,5 ± 0,13 15,0 ± 0,13 16,0 ± 0,14 15,0 ± 0,15 

155 16,5 ± 0,46 16,0 ± 0,12 15,0 ± 0,13 14,5 ± 0,13 15,5 ± 0,14 15,0 ± 0,15 

170 16,0 ± 0,46 15,5 ± 0,12 15,0 ± 0,13 14,5 ± 0,13 15,5 ± 0,14 14,5 ± 0,15 
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10 Závěr 

Cílem práce bylo ověřit, do jaké míry se shodují výpočty závislostí limitního obsahu 

kyslíku na teplotě s experimentálními daty.   

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce 

se zaměřuji na teorii vztahující se k výbuchu a hořlavým kapalinám. Dále popisuji vliv 

koncentrace kyslíku na výbušnou atmosféru. Poté je práce zaměřena na teorii vztahující 

se k inertizaci, metodám a systémům inertizace.  

 V praktické části jsem provedl volbu hořlavých látek. Pro účely měření jsem zvolil 

aceton, technický líh a toluen. K těmto látkám jsem uvedl základní informace. V další části 

jsem uvedl různé hodnoty limitního obsahu kyslíku, které jsem získal z odlišných literárních 

pramenů. Další kapitola je věnována experimentálnímu stanovení limitního obsahu kyslíku. 

Měření proběhlo v laboratoři protivýbuchové prevence v sídle fakulty, na přístroji VK – 20. 

Jako inertní plyn jsem zvolil dusík. Důvodem pro jeho použití byla dostupnost, použití v praxi 

a univerzálnost. V dalším kroku jsem se zabýval porovnáním experimentálně stanovených 

hodnot limitního obsahu kyslíku s hodnotami získanými z literatury. Po provedení porovnání 

jsem zjistil, že mé experimentálně zjištěné hodnoty se přibližují hodnotám získaným 

z literatury: STEINLEITNERA, Hans-Dieter. Požárně a bezpečnostně technické 

charakteristické hodnoty nebezpečných látek. Konečné hodnoty limitního obsahu kyslíku 

s nejistotami měření jsou v kapitole 9.7.2. 

Výsledky měření mohla ovlivnit nestandardní iniciační energie, možný únik par 

zkoušené látky nebo dusíku okolo teplotního čidla a přes nedokonale utěsněnou hliníkovou 

fólii a nepřesnost vstupních dat od Bc. Karla Křenka.  

 Předem stanovený cíl diplomové práce „Ověření výpočtových metod stanovení vlivu 

teploty na limitní obsah kyslíku pomocí experimentu“ se mi podařilo v rámci možností splnit. 

Pro ověření a zvýšení přesnosti experimentálně stanovených dat limitního obsahu kyslíku, 

bych doporučil provést měření na zařízení autorizované státní zkušebny.  
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Seznam zkratek  

 

aj.   a jiné, 

atd.   a tak dále, 

apod.   a podobně, 

DMV  dolní mez výbušnosti, 

HMV  dolní mez výbušnosti, 

J  joule, 

K    Kelvin, 

l  litr, 

LAC  mezní koncentrace vzduchu, 

LOC  mezní koncentrace kyslíku, 

LEL  dolní mez výbušnosti, 

LEL T  dolní teplotní mez výbušnosti, 

LOC  mezní koncentrace kyslíku, 

M  molární hmotnost, 

MAOC mezní koncentrace kyslíku v zařízení, 

MIE  minimální iniciační energie, 

Mpa  megapascal, 

ms  milisekunda, 

n  počet opakování měření, 

např.   například,  

popř.  popřípadě, 

Obr.   obrázek, 

Tab.  tabulka 

UEL  horní mez výbušnosti, 

UELT  horní teplotní mez výbušnosti, 

VK- 20 výbuchová komora o objemu 20 litrů, 

V  objem,  

%  procento, 

°C   stupeň Celsia, 

p  výbuchový tlak, 

pex  výbuchový tlak, 
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Δp  nárůst tlaku, 

S  plocha,  

t, Δt  čas,  

t  teplota ve °C , 

TPRAC  pracovní teplota v Kelvinech, 

tPRAC  pracovní teplota ve stupních Celsia, 

ti, ex  indukční doba periody,  

tr, ex  doba od okamžiku iniciace do inflexního bodu, 

tmax  doba do dosažení výbuchového tlaku, 

Vt  molární objem, 

cS  koncentrace nasycených par hořlavé kapaliny, 

cv   objemová koncentrace par, 

cm  hmotnostní koncentrace, 

cSKUT  skutečná koncentrace, 

FP  bod vzplanutí, 

KG  kubická konstanta pro plyny, 

ks  koeficient,  

KST  kubická konstanta pro prachy, 

𝑘𝑢   koeficient rozšíření, 

pPRAC  pracovní tlak v Pa, 

ps  tlak nasycených par hořlavé kapaliny, 

𝑠𝑥   směrodatná odchylka, 

sx LEL  směrodatná odchylka pro LOC při LELT, 

sx UEL  směrodatná odchylka pro LOC při UELT, 

Δt   bezpečnostní koeficient, 

𝑈𝑥    rozšířená nejistota,  

𝑢𝑥    nejistota měření, 

ux  nejistota měření,  

uxLEL  nejistota měření pro LOC při LELT, 

uxUEL  nejistota měření pro LOC při UELT, 

UxLEL  rozšířená nejistota pro LOC při LELT, 

UxUEL  rozšířená nejistota pro LOC při LELT, 

X    průměrná hodnota, 
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yLEL  průměrná hodnota, 

yUEL  průměrná hodnota. 
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