
Uhlovodíky a automobilizmus 

Úkol č. 9 

Kvalita benzinu 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1846610-kvalita-paliv-je-v-cesku-stale-lepsi-kontrolorum-pomaha-i-pojizdna-laborator


Benzin - směs kapalných uhlovodíků 

(C
5
 – C

11
  alkany, areny) 

Vlastnosti: - bezbarvá, kapalná a 

vysoce hořlavá látka 

Výroba: - frakční destilací ropy 

- krakováním petroleje 

Kvalitu benzinu určuje: - oktanové číslo 



Oktanové číslo 

- vyjadřuje vliv složení paliva na detonace 

(klepání) motoru a zmenšování jeho výkonu 

čím je oktanové číslo vyšší, tím je benzin 

kvalitnější 

Použití 

benzinu: 

palivo pro zážehové motory (auta, 

motorové pily..) 



Katalyzátory v autě (benzin) 

- na jejich povrchu dochází při průchodu 

výfukových plynů k chemickým reakcím   

jedovaté látky 

(CO, NO) 

méně škodlivé látky 

(CO
2
, N

2
) 

Kontroly výfukových plynů v autoservisech 

- měření emisí 

2CO + 2NO -> 2CO2 + N2 
Pt 

Reakce: 



BENZIN  

H-věty 

Bezpečnostní listy 

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích 

cest může způsobit smrt 

H315 Dráždí kůži 

H336 Může způsobit ospalost nebo 

závratě 

H340 Může vyvolat genetické poškození 

H350 Může vyvolat rakovinu 

H361 Podezření na poškození 

reprodukční schopnosti nebo plodu v těle 

matky 

H411 Toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky. 

Pouze ke čtení 

(hrozba) 

BA_ČEPRO_REACH_CLP_3_3_2015.pdf


P-věty 
           Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P201  Před použitím si obstarejte speciální instrukce 

P210  Chraňte před otevřeným plamenem a horkými 

povrchy. Zákaz kouření 

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

P280  Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a 

ochranné brýle 

P301+P310  PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře 

P403+P233  Uchovávejte na dobře větraném místě. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený 

P501  Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou 

BENZIN Pouze ke čtení 



Motorová nafta 

- směs uhlovodíků (C
12

 – C
22

) 

Vlastnosti: bezbarvá, žlutá až nahnědlá 

kapalina (podle složení) 

Výroba: frakční destilace ropy 

Kvalita: cetanové číslo 

Použití: palivo pro vznětové motory 

(diesel) 



MOTOROVÁ NAFTA 
Bezpečnostní listy 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H226 Hořlavá kapalina a páry 

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může 

způsobit smrt 

H315 Dráždí kůži 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené 

nebo opakované expozici 

H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými 

účinky 

H-věty 

Pouze ke čtení 

NM_ČEPRO_REACH_CLP_20_2_2015.pdf


 
P261 Zamezte vdechování dýmu 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ochranné brýle/obličejový štít 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře 

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení 

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad 

P-věty 

MOTOROVÁ NAFTA 

Pouze ke čtení 


