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ABSTRAKT 

Věžníková, Hana. Nízkoteplotní degradace sorpčních materiálů znečištěných oleji se 

sklonem k samovznícení. Ostrava, 2013. Doktorská disertační práce. VŠB − Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Samovolné vzněcování je příčinou mnoha požárů s vážnými následky. Dochází k němu u 

různých materiálů a pochopení tohoto jevu komplikuje skutečnost, že nestačí jen 

přítomnost materiálu se sklonem k samovznícení, ale musí být také vytvořeny podmínky, 

při nichž nastává akumulace tepla.  U kapalných látek k jejich samovznícení dochází až po 

jejich nanesení na pevný nosič, vláknitý nebo práškový, který zaručuje zvýšení dostupnosti 

povrchu pro molekuly kyslík.  

Jednou ze skupin kapalných látek, které mají sklon k samozáhřevu jsou  rostlinné oleje. 

Množství používaných  rostlinných olejů se v současné době zvyšuje, protože slouží jako 

suroviny nahrazující ropné uhlovodíky. S rostoucím množstvím surovin průmyslově 

používaných stoupá i nebezpečí vzniku požárů. 

Je proto nezbytné hodnotit sklon olejů k samozáhřevu a studovat vliv podmínek na vznik 

samovznícení pomocí vhodných metod. Byly vybrány tři metody, Diferenciální Mackey 

test, jodové číslo a  termická analýza,  u kterých  byla hodnocena jejich vhodnost pro tento 

účel.  V rámci této disertační práce bylo provedeno sestrojení aparatury pro metodu 

Diferenciální Mackey test, její ověření a  porovnání získaných výsledků s dalšími 

metodami. Experimentálně byly hodnoceny také jednotlivé oleje a vliv teploty a druhu 

nosiče na hodnotu jejich samozáhřevu. Studium experimentálních metod a interpretace 

jejich výsledků jsou příspěvkem pro zvýšení bezpečnosti, protože umožňují hodnocení 

nebezpečí hodnocených materiálů a přijetí vhodných preventivních opatření. 

 

 

Klíčová slova: Diferenciální Mackey test; samovolný záhřev; rostlinné oleje; jodové 

číslo; termická analýza 
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ABSTRACT 

Věžníková, Hana. Low-temperature degradation of structural materials contaminated oils 

with predisposition to spontaneous combustion. Ostrava, 2013. Dissertation thesis. VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering 

 

Spontaneous combustion is the cause of many fires with serious consequences. It occurs in 

a variety of materials and understanding of this phenomenon is complicated by the fact that 

not only enough material susceptible to spontaneous combustion must be presented, but 

also must be created conditions in which heat accumulation occurs. For liquid substances 

the spontaneous combustion occurs only after their application to a solid support of fibrous 

or powder nature, that ensures higher availability of oxygen molecules to the surface.  

One of the groups of liquids that tend to spontaneous heating is vegetable oils. The amount 

of used vegetable oils is currently increasing, because it serves as a raw material substitute 

petroleum hydrocarbons. With the increasing number of industrial raw materials used, the 

higher the risk of fire. 

It is therefore necessary to evaluate the tendency of oils to spontaneous heating and study 

the conditions effect on the rise of spontaneous heating using appropriate methods. Three 

methods were chosen - Differential Mackey test, iodine number and thermal analysis, 

which have been assessed for suitability for this purpose. In this dissertation was carried 

out construction of apparatus for the method Differential Mackey test, the verification and 

comparison of results obtained with other methods. There were also evaluated various oil 

and the effect of temperature and type of solid support to their self-heating. The study of 

experimental methods and the interpretation of their results are a contribution to improve 

safety because they allow the risk assessment of evaluated materials and take appropriate 

precautions. 

 

 

 

Key words: Differential Mackey Test; spontaneous heating; vegetable oils; iodine 

number; thermal analysis 
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ÚVOD 

 

Hořlavé kapaliny včetně rostlinných olejů, které mají sklon k samovznícení, jsou příčinou 

požárů, jestliže nasáknou do pevných látek, vláknitého nebo pórovitého charakteru. Jestliže 

jsou splněny další podmínky pro rozvoj samovznícení, tj. přístup kyslíku, dostatečná doba, 

vhodný poměr pevné a kapalné složky a podmínky pro akumulaci tepla, dojde 

k samozáhřevu. Pokud je intenzita samozáhřevu taková, že se jím materiál zahřeje na 

teplotu vznícení nebo žhnutí, dojde ke vznícení nebo iniciaci hoření. 

Ze statistiky požárů v České republice [78] vyplývá, že požáry, jejichž příčinou je 

samovznícení, se podílejí přibližně jedním procentem na celkovém počtu požárů - viz 

Obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Průměrné zastoupení požárů podle příčiny vzniku 

Poměrně nízké zastoupení samovznícení v celkovém počtu požárů je ovlivněno způsobem, 

kterým jsou statistiky zpracovávána. Přibližně u 50 % vzniklých požárů není hodnocena 

příčina a jsou zařazeny do kategorie „nedošetřováno“. Jedná se o požáry bez škody, 

usmrcených a zraněných osob, u kterých se příčina vzniku nešetřila. Právě do této 

kategorie, zejména mezi požáry v přírodním prostředí a požáry odpadů, mohou spadat 

požáry, jejichž příčinou je samovznícení. 
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Požáry ze samovznícení jsou dále rozděleny podle druhu materiálu, který byl příčinou 

požáru. Přehled je uveden na obrázku - viz Obrázek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Počet požárů podle materiálu 

Ze statistických údajů vyplývá, že nejčastějším materiálem, u kterého dochází 

k samovznícení, je uhlí. Oleje a tuky vykazují poměrně malý podíl, přibližně 8 požárů 

ročně. Další kapaliny, u kterých došlo k samovznícení, jsou ve skupině chemických látek a 

chemických výrobků.  

Bez ohledu na počet jsou oleje a další hořlavé kapaliny příčinou rozsáhlých požárů i 

v průmyslovém měřítku. Proto je této problematice věnována značná pozornost. Přehled 

nejdůležitějších prací v této oblasti je uveden v tabulce – viz Tabulka 1. Práce jsou 

věnovány především popisu situace, požáru nebo výbuchu, a rozboru příčin. Podrobnější 

rozbor dané problematiky je uveden v Příloze A.  

Tabulka 1: Přehled prací věnovaných samovznícení hořlavých kapalin v průmyslu 

 

řešená problematika oblast použití zdroj 

Matematický model průběhu 

samovznícení 

experimentální a matematická 

studie 
[56] 

Úniky paliv a olejů do izolace, 

podmínky vznícení 
chemický průmysl [49] 

Popis explozí etylénoxidu  chemický průmysl [55] 

Vliv pórovitosti na vznik 

samovznícení 

návrh nové metody určení 

termodynamických parametrů 
[40] 
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řešená problematika oblast použití zdroj 

Vliv těkavosti kapaliny na 

samovznícení  
experimentální a numerická studie [14] 

Samovznícení prádla při použití 

velkorozměrových sušiček 
ubytovny, hotely, nemocnice [33] 

Samovznícení prádla při použití 

velkorozměrových sušiček a 

různých pracích prostředků 

ubytovny, hotely, nemocnice [62] 

Únik hořlavých hydraulických 

kapalin pod tlakem 
návrh nové metody zkoušek [72] 

Palivo nasáklé do izolace 

parovodního potrubí 
námořní plavidla [64] 

Triethylenglykol nasáklý do 

izolace motoru 
těžební plošina  [82] 

  

 

Z tabulky vyplývá, že hořlavé kapaliny schopné oxidace mohou být příčinou požárů v řadě 

oblastí. Samovznícení směsí těchto kapalin včetně olejů představuje nebezpečí požáru 

v průmyslových provozech, při dopravě nebo při skladování látek včetně odpadů a také 

v zemědělství. Předcházení těmto požárům vyžaduje znalost chování těchto směsí a 

hodnocení stupně nebezpečnosti směsi vznikající v reálných podmínkách.  

Metody, které se používají pro toto hodnocení, jsou založeny buď na empirickém základě, 

nebo na základě teorie tepelného výbuchu. Využití těchto metod a interpretace jejich 

výsledků jsou předpokladem pro zvýšení bezpečnosti, protože umožňují hodnocení 

nebezpečí hodnocených materiálů a přijetí vhodných preventivních opatření. 

Předmětem disertační práce je výběr vhodné metody nebo metod pro hodnocení 

samozáhřevu kapalných látek schopných oxidace a její ověření na směsích rostlinných 

olejů nanesených na pevném materiálu s vláknitou strukturou nebo ve formě prachu. 

Hodnoceny budou tak možnosti využití metody pro studium průběhu samozahřívání a 

vlivů, které jsou rozhodující pro vznícení směsí kapaliny a pevné látky. 

Zjištěné zákonitosti jsou přínosem pro zvýšení bezpečnosti průmyslových provozů, v nichž 

může dojít k vytváření směsí oleje a pevné, vláknité nebo pórovité látky.  
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Požáry stále představují ohrožení bezpečí osob a ztráty na majetku. Jednou z příčin jejich 

vzniku je samovolné vznícení, které se týká pevných i kapalných látek. Podíl požárů, u 

kterých bylo jako příčina určeno samovznícení, se pohybuje přibližně mezi 1 až 2% 

z celkového počtu požárů, jak udávají statistické ročenky Hasičského záchranného sboru 

ČR. Další škody, zejména ohrožení zdraví lidí a poškození životního prostředí, jsou 

způsobovány zplodinami požáru, které obsahují toxické a zdraví nebezpečné sloučeniny. 

Dopady tohoto ohrožení jsou značné zejména v případě požáru odpadů.  

Podle Bowese [13] mohou některé statistiky zkreslovat skutečný význam samovznícení 

jako příčiny požáru. Při hlubší analýze bylo zjištěno, že v chemickém průmyslu a 

podobných průmyslových odvětvích může podíl požáru ze samovznícení dosahovat až 

9 %. 

Vznik požáru v důsledku samovznícení je obvykle spojován se samovznícením některých 

materiálů. Klasickým příkladem je samovznícení sena, slámy nebo samovznícení briket z 

hnědouhelného prachu. Ve skutečnosti se samovznícení týká i dalších materiálů, a to nejen 

látek přírodního původu, jako uhlí, piliny, bavlna nebo vysýchavé oleje, ale také 

syntetických látek, jako jsou nátěrové látky a výrobky z umělých hmot.  

K materiálům, které jsou nebezpečné z hlediska samovznícení, se řadí také směsi tvořené 

oxidovatelnými oleji nanesenými na pevných látkách. Typickým příkladem je znečištěná 

čistící bavlna, piliny nebo obaly nasáklé olejem. Jejich zvýšený sklon k samovznícení je 

způsoben podstatným zvýšením plochy dostupné pro kyslík. 

Tyto směsi mohou být vytvářeny záměrně nebo vznikají neúmyslně. K vytvoření takových 

směsí může dojít cíleně při některých technologických postupech, například napouštění 

příze oleji při výrobě textilu, nebo při odsávání znečištěné atmosféry, jako odsávání 

aerosolů nátěrových hmot v lakovnách a jejich zachycení na filtrační tkanině. Neúmyslný 

vznik je většinou zapříčiněn poruchami, například při úniku kapaliny z potrubí do tepelné 

izolace, nebo nedbalostí. U některých materiálů, jako je izolace minerálního původu nebo 

kapalina s vysokým bodem vznícení, není často možnost samovznícení vůbec 

předpokládána.  

Samovznícení směsí olejů na pevných látkách představuje nebezpečí požáru 

v průmyslových provozech, při skladování látek včetně odpadů a také v zemědělství. 
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Protože samovznícení je dlouhodobě studovaný problém, existují metody, které se 

používají pro toto hodnocení a které jsou založeny buď na empirickém základě, nebo na 

základě teorie tepelného výbuchu. Využití těchto metod a interpretace jejich výsledků jsou 

předpokladem pro zvýšení bezpečnosti, protože umožňují hodnocení nebezpečí 

hodnocených materiálů a přijetí vhodných preventivních opatření. 

Cílem disertační práce je výběr a realizace metody pro hodnocení samovznícení pevných 

látek kontaminovaných oleji a její ověření z hlediska spolehlivosti poskytovaných 

výsledků. Součástí ověřování vybrané metody je porovnání získaných výsledků s výsledky 

jiných metod a hodnocení vybraných látek z hlediska samovznícení. Získané 

experimentální výsledky jsou podkladem pro vyhodnocení vhodnosti studovaných metod 

pro hodnocení sklonu k samovznícení u směsí pevných látek a olejů.  

Naplnění těchto cílů bylo rozděleno do několika částí: 

 zpracovat přehled současného stavu problematiky samovznícení směsí olejů a pevných 

látek 

 sestavit a odzkoušet aparaturu pro stanovení sklonu směsí k samovznícení podle normy 

ASTM D3523-92(2002) [6], 

 stanovit spolehlivost této metody, 

 vyhodnotit vliv podmínek na výsledek stanovení, 

 stanovit sklon k samovznícení u směsí materiálů, které jsou nebezpečné 

samozáhřevem, různými metodami (termická analýza, jodové číslo, Mackey test), 

 vyhodnotit vhodnost různých metod pro hodnocení sklonu k samovznícení u směsí 

pevných látek a olejů,  

 vyhodnotit vybrané směsi z hlediska vzniku požáru. 

 

Při řešení byly použity metody a postupy v souladu s plněním hlavních cílů a 

formulovaných dílčích úkolů. Na základě průzkumu literatury byla vytvořena hypotéza o 

vhodnosti vybrané metody pro dosažení cíle, tj. hodnocení směsí olejů na pevných látkách 

z hlediska samovznícení. Tato hypotéza byla experimentálně ověřena pomocí testů 

různých látek za různých podmínek. Zjištěné výsledky byly porovnány s výsledky 

nezávislých dalších metod, založených na jiných principech. Na základě těchto výsledků 

bylo provedeno kritické zhodnocení a doporučení pro používání metody, včetně určení 

jejích předností a nedostatků.  
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Pro naplnění cíle bylo potřebné nejprve zpracovat přehled současného stavu problematiky 

samovznícení hořlavých kapalin na pevných nosičích a na základě těchto informací určit 

metodu, vhodnou pro testování takových směsí. Literatura, která se týká této problematiky, 

zasahuje do mnoha oborů, od chemie olejů a jejich fyzikálních vlastností ke zjišťování 

příčin požárů a k bezpečnosti průmyslových provozů zpracovávajících hořlavé kapaliny. 

Metody vhodné nebo navržené pro hodnocení samovolného záhřevu nebo oxidovatelnosti 

směsí olejů a pevných látek jsou založeny na různých principech a dají se rozdělit do tří 

hlavních skupin. Analytické metody jsou založeny na korelaci mezi složením olejů a jejich 

oxidovatelností, metody termické analýzy hodnotí termodynamické vlastnosti hořlavých 

kapalin a empirické metody hodnotí oleje v podmínkách blízkých reálným podmínkám. 

Na základě zpracovaného přehledu byla vybrána metoda „Diferenciální Mackey test“, 

která je jako jediná přímo určena pro hodnocení sklonu k samozáhřevu olejů a dalších 

hořlavých kapalin a je normována [6]. Tato aparatura byla sestavena a odzkoušena a 

pomocí matematicko-statistických metod byla vyhodnocena spolehlivost výsledků 

získaných při stanovení. 

Výsledky získané touto metodou byly porovnány s výsledky získanými termickou 

analýzou a metodou jodového čísla. Pro porovnání byl vypočítán koeficient korelace jako 

parametr pro hodnocení těsnosti vzájemného vztahu mezi hodnocenými veličinami. Byl 

také vyhodnocen vliv zvýšené teploty na hodnocení olejů z hlediska samovolného záhřevu 

a vliv různého druhu nosičů.  

Ze zjištěných konkrétních výsledků byly vyvozeny obecnější závěry, použitelné pro 

zvýšení bezpečnosti průmyslových provozů, v nichž může dojít k vytváření směsí oleje a 

pevné, vláknité nebo pórovité látky.  
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO TÉMATU VČETNĚ 

LITERÁRNÍ REŠERŠE 

 

2.1 Proces samovznícení 

Samovolné vznícení nebo samovznícení je termín, který je používán, jestliže se materiál 

vznítí bez přítomnosti vnějšího iniciačního zdroje. Vnitřní exotermické děje, které jsou 

fyzikální, biologické nebo chemické podstaty, vytváří takové množství tepla, že dochází ke 

zvyšování teploty materiálu. Jestliže je množství vznikajícího tepla vyšší než množství 

tepla odvedeného, materiál se může zahřát až na teplotu vznícení a začne hořet.  

Termín samovolný záhřev, nebo samozáhřev, je používán pro popis exotermického 

procesu vedoucího ke zvyšování teploty. Samovolný záhřev probíhá různou dobu podle 

vlastností materiálu a podmínek jeho uložení. Celý proces je možno rozdělit do 

jednotlivých fází, které se od sebe liší jednak podle typu probíhajících reakcí a jednak 

podle intenzity záhřevu materiálu. 

První fází je příprava materiálu k samozáhřevu. Teplota materiálu je stále téměř konstantní, 

a neliší se od teploty okolí, ale již začínají probíhat pochody vedoucí k samozáhřevu. Jedná 

se například o pochody: 

1. fyzikální - odpařování vody, adsorpce par a plynů, včetně kyslíku, 

2. biologické - životní pochody rostlinných buněk, množení studenomilných bakterií, plísní 

a aktinomycet v rostlinném materiálu, 

3. chemické - exotermické reakce látek, oxidace vzdušným kyslíkem za tvorby peroxidů a 

radikálů. 

Nejznámějším příkladem fyzikálního samovznícení je samovolné zahřívání uhlí, které je 

provázeno odpařováním vody, desorpcí metanu a dalších sorbovaných plynů a adsorpcí 

kyslíku na uvolněný povrch. Biologické samovznícení je reprezentováno samovznícením 

sena, slámy a dalších rostlinných produktů, jako je granulované krmivo nebo topné pelety. 

Z hlediska chemického samovznícení lze jako příklad uvést samovznícení manganistanu 

draselného uskladněného v papírovém kartonu. Po znečištění manganistanu organickým 

nebo i s kovovým prachem může nastat velmi prudká reakce, kterou je možno iniciovat i 

třením nebo nárazem. Dalším příkladem je zahoření aktivního uhlí, které bylo použito pro 
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filtraci plynů obsahujících oxidy dusíku a aerosoly z roztoků kyselin. Exotermická reakce 

těchto dvou látek vedla ke vznícení filtrů. 

Ve druhé fázi začíná samovolný záhřev, při kterém dochází k pomalému zvyšování teploty 

materiálu nad teplotu okolí, v důsledku uvedených fyzikálních, chemických nebo 

biologických procesů. Přírůstky teploty v této fázi mají přibližně lineární charakter. 

Ve třetí fázi, která nastává po dosažení vyšších teplot, začíná probíhat intenzivní oxidace 

rychlostí, které se zvyšuje s rostoucí teplotou. Přírůstky teploty mají přibližně 

exponenciální trend.  

Za podmínek příznivých pro akumulaci tepla vedou tyto reakce až ke vznícení materiálu. 

V případě, že odvod tepla bude dostatečný, může v této fázi teplota látky klesnout zpět na 

teplotu okolí, zejména před dosažením teploty samovznícení.  

Teplota samovznícení je definována jako nejnižší teplota, při které začínají v látce bez 

vnějšího přívodu tepla exotermické procesy, které vedou k samovznícení. Teplo potřebné k 

zapálení látky vzniká z látky samotné jako důsledek chemických, fyzikálních nebo 

biologických pochodů. Za bezpečnou teplotu, na kterou látka může být zahřátá, se pokládá 

teplota, jejíž hodnota nepřekračuje 90 % hodnoty teploty samovznícení. 

Po dosažení teploty vznícení začíná materiál hořet. Vznícení, které bylo iniciováno 

samovznícením nebo samozapálením probíhá principiálně stejným způsobem jako tepelné 

vznícení. Glassman [39] vznícení v kap. 7 uvádí: 

„Pokud by koncept vznícení byl čistě chemický fenomén, bylo by lépe jej vnímat především 

skrze diskuzi o plynném výbuchu. Ale tepelné podmínky jsou klíčové pro pojem vznícení. A 

právě tepelné podmínky hrají klíčovou roli v podmínkách vznícení kondenzovaných fází. 

Problematika skladování vlhkého uhlí nebo velkých množství pevného materiálu (zrní, 

prachové uhlí atd.), které může podléhat pomalé exotermické dekompozici, je jedním z typů 

vznícení, tj. koncept samovolného vznícení je částí teorie tepelného vznícení.“ 

 

Podle Quintiera [70] je vznícení definováno jako kritický stav, jehož výsledkem je prudká 

změna teploty vedoucí ke stavu hoření. U pevných materiálů se projevuje doutnáním při 

teplotě nižší než 300 °C anebo plamenným hořením s teplotou plynů přesahujících 

1300 °C.  

Charakter jednotlivých fází samovznícení lze vyjádřit pomocí závislosti teploty na čase, 

viz Obrázek 3. 
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Obrázek 3: Fáze samovznícení 

Proces samozáhřevu a vznícení probíhá určitou rychlostí. U směsi plynů a vzduchu, která 

je zapálena vnějším zdrojem energie, je zahřátí, vznícení a vyhoření celého objemu směsi 

prakticky simultánní a zabírá velmi krátký časový úsek, řádově sekundy. 

Jestliže se jedná o pevné látky, které podléhají samovznícení, je doba potřebná k dosažení 

teploty vznícení daleko delší, jedná se o hodiny ale i o týdny. U uhelné hmoty OKR bylo 

zjištěno, že obvyklá doba, po které dochází k samovolnému vznícení, je 6 týdnů, z toho 5 

týdnů probíhá prvá a druhá fáze, tj. příprava a pomalý nárůst teploty. Prudký nárůst teploty 

nastává po dosažení kritické hodnoty teploty, která má pro černé uhlí OKR hodnotu 83 °C 

a ke vznícení dochází přibližně za jeden týden [1].  

Látky v kapalném stavu podléhají samovznícení jen v tom případě, že jsou naneseny na 

pevném podkladu, který má schopnost zvětšit jejich povrch a zpřístupnit jej pro oxidační 

medium. 

Jak je z obrázku – viz Obrázek 3, patrné, teplota se při procesu samozahřívání pohybuje 

mezi teplotou okolí, která je pokládána za shodnou s teplotou materiálu, a teplotou 

vznícení tohoto materiálu. Jestliže se tyto meze přiblíží, pak bude doba potřebná pro 
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samovznícení kratší. Z toho vyplývá, že sklon látky k samovznícení se zvyšuje s rostoucí 

teplotou materiálu a s klesající hodnotou teploty vznícení.  

Jako příklad lze uvést zvýšení nebezpečí vzniku samovznícení u látek, u kterých sklon 

k samovznícení známý, ale které jsou zpracovávány při vyšší teplotě, než je obvyklé: např. 

skladování uhelného prachu v zásobnících po jeho sušení, nebo vznícení pryžové drtě, při 

vsypávání do vařáku zahřátého na 200 °C. Samovznícení v těchto případech nastává velmi 

rychle. 

Dále lze zmínit látky pyroforické, které mají teplotu vznícení prakticky shodnou 

s normální teplotou, a proto se vzněcují okamžitě po kontaktu se vzduchem. 

2.1.1 Problematika hodnocení samovznícení 

Existuje mnoho látek, které jsou známy pro svou schopnost samozáhřevu, a patří k nim na 

příklad seno, piliny nebo uhlí. Řadí se k nim i oleje a mazací látky, nanesené na vláknitý 

nebo pórovitý pevný materiál, například tkaniny znečištěné oleji. 

Protože je proces samovznícení u řady materiálů tak pomalý a není často po dlouhou dobu 

pozorovatelný, mohou v některých případech vzniknout pochybnosti, zda se jedná o 

samovznícení nebo byl požár iniciován jiným způsobem. Tyto pochybnosti mohou vést 

k úplnému opominutí této možnosti iniciace požáru a následně k přijetí neadekvátních 

bezpečnostních opatření nebo nesprávnému vyhodnocení vzniku požáru. Na druhé straně 

se může stát, že každý požár, u kterého není přesně zjištěn zdroj iniciace, je vyhodnocen 

jako požár ze samovznícení. 

Jednou z metod, jak předejít nesprávným závěrům, je zohlednění výsledků laboratorních 

zkoušek daného materiálu. Protože schopnost samozáhřevu má celá řada látek s odlišnými 

vlastnostmi, existuje pro jejich hodnocení také celá řada laboratorních testů. Pro určení 

sklonu látek k samovolnému zahřívání jsou používány metody analytické, metody 

založené na hodnocení intenzity oxidace a také metody, které hodnotí teplotní nebo tepelné 

změny při zahřívání materiálů. 

Používané laboratorní metody jsou založeny na empirických nebo teoretických základech. 

K testům empirickým patří například Mackey test používaný pro hodnocení kapaných 

látek k samovznícení. 
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Na základě teorie tepelné exploze, jak byla vypracována Frank-Kamenetským, je založena 

metoda pro hodnocení látek se sklonem k samoohřevu při jejich dopravě, která je uvedena 

v oddílu 33.3, Příručka zkoušek a kritérií [88].  

Na základě interpretace výsledků laboratorních metod lze určit, zda je hodnocená látka 

schopná samovolného záhřevu, ale vliv podmínek odvodu tepla lze stanovit pouze 

velkorozměrovými zkouškami. Jejich provedení je spojeno s vysokými náklady a je velmi 

náročné na čas, proto jsou využívány především v rámci výzkumu procesů spojených se 

samovznícením.  

Sklon k samovznícení má celá řada látek s různými vlastnostmi a podle těchto vlastností se 

také v praxi liší laboratorní metody používané pro jejich hodnocení. Někdy jsou pro stejné 

materiály používány odlišné metody v jednotlivých průmyslových odvětvích. Zjištěné 

výsledky mohou pak být rozdílné, zejména při hodnocení stupně náchylnosti látky 

k samovznícení. Většinou mohou být i různými metodami určeny látky, které mají výrazná 

sklon k samovznícení, a látky, které takové vlastnosti vůbec nemají. Hodnocení látek, které 

leží mezi těmito dvěma krajními skupinami, se liší u jednotlivých metod.  

Protože se metody hodnocení látek z hlediska jejich náchylnosti k samovznícení používají 

v různých odvětvích, není v technických nebo normativních dokumentech používána 

shodná terminologie. Například teplota samovznícení je v [9] a v dalších pracích 

definována jako nejnižší teplota, při které v látce začínají probíhat bez vnějšího přívodu 

tepla exotermické procesy vedoucí k zapálení látky - samovznícení, které se může projevit 

bezplamenným nebo plamenným způsobem.  

V ČSN EN 15188 [26] je teplota samovznícení, zjištěná zkouškou podle této normy, 

definována jako nejvyšší teplota, při které ještě nedojde ke vznícení daného objemu 

prachu. 

Uvedené rozdíly souvisí i se složitostí teoretických základů jevu samovolného vznícení, 

vznícení a hoření [9]. I tato skutečnost ztěžuje studium problematiky samovznícení a také 

jednotnou interpretaci výsledků zkoušek. Pro proces samovznícení u látek používaných 

v průmyslových provozech je většinou používána terminologie z oblasti průmyslové 

bezpečnosti.  
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2.1.2 Vlastnosti látek se sklonem k samovznícení 

Látky, které mohou podléhat samovznícení, musí být hořlavé. Podle ČSN EN 13478+A1 

[24] je hořlavá taková látka, která je schopna hoření plamenem nebo bez plamene. 

V podstatě každá látka, která není oxidována na svůj maximální oxidační stupeň, může být 

za vhodných podmínek a za přítomnosti oxidačního media hořlavá. S výjimkou kovů a 

některých dalších látek se většinou jedná o organické látky.  

Tyto látky mohou existovat za normálních podmínek (normální tlak a teplota, koncentrace 

kyslíku kolem 21 %) proto, že jsou v nepravé termodynamické rovnováze s okolím. 

Z termodynamického hlediska jsou oxidační reakce uskutečnitelné, protože mají záporné 

hodnoty Gibbsovy energie a jsou silně exotermické, ale mají velmi vysokou aktivační 

energii. 

Teprve po jejich zahřátí nebo v přítomnosti katalyzátorů se rovnováha naruší a reakce 

může probíhat. Pravá termodynamická rovnováha je dosažena až po jejich zreagování na 

oxidy [48]. 

Vysoká aktivační energie těchto reakcí souvisí jak s vlastnostmi hořlavých látek, tak se 

specifickými vlastnostmi molekuly kyslíku. V základním stavu má molekula kyslíku 

v nejvyšším antivazebném orbitalu dva nepárové elektrony s paralelními spiny, tj. hodnota 

multiplicity spinu je 3 – triplet. Organické sloučeniny, obecné plyny a nepřechodné kovy 

mají v základním stavu všechny elektrony spárovány a jsou tedy v singletovém stavu. 

Podle pravidla zachování spinu platí pro jejich reakce s tripletovou kyslíkovou molekulou 

spinový zákaz. Bez tohoto omezení by veškerá organická hmota v přítomnosti vzdušného 

kyslíku ihned reagovala za vzniku oxidu uhličitého a vody.  

Energetickou excitací kyslíkové molekuly dochází k jejímu přechodu do singletového 

stavu a reakce s hořlavými látkami mohou probíhat. Energie je kyslíkové molekule 

předávána v průběhu chemických, fyzikálních, fotochemických nebo biologických reakcí. 

Látky, které podléhají těmto oxidačním reakcím, je možno rozdělit do dvou skupin podle 

teploty, při které tyto reakce začínají probíhat. Jestliže teplota zahájení samovolného 

záhřevu leží pod běžnou teplotou okolí, tj. kolem 20-25 °C, jsou látky označovány jako 

samozápalné [9]. Látky, u kterých je tato počáteční teplota vyšší, jsou označovány jako 

samovznětlivé.  

Toto rozdělení je například použito při hodnocení látek nebezpečných při dopravě [9]. 

Třída 4.2 zahrnuje látky náchylné k samovolnému hoření (substances liable to spontaneous 
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combustion), které jsou podle výsledku zkoušek děleny na pevné a kapalné pyroforické 

látky a látky schopné samoohřevu (self-heating substances).  

Jako látky pyroforické jsou zde definovány látky, které se během 5 minut od kontaktu se 

vzduchem vznítí, a to i v malých množstvích. Látky schopné samoohřevu jsou takové 

látky, které jsou náchylné k samoohřevu po kontaktu se vzduchem bez přívodu energie a 

které jsou schopny se samovolně vznítit pouze ve velkých množstvích (řádově kilogramy) 

a po dlouhé době (hodiny nebo dny).  

O tom, zda látka patří do této třídy, rozhoduje výsledek zkoušky. Seznam látek, o kterých 

je známo, že jsou nebezpečné z hlediska samovolného záhřevu nebo nebezpečného 

samoohřevu při dopravě, je uveden v předpisu pro automobilovou dopravu nebezpečných 

věcí ADR [77].  

Pyroforické látky jsou nebezpečnější než látky se sklonem k samoohřevu, protože se 

vzněcují již za běžné teploty a v malých množstvích. Na druhou stranu, tato jejich vlastnost 

je ve většině případů známá, proto jsou při jejich používání stanovena vhodná 

bezpečnostní opatření.  

U látek se sklonem k samoohřevu je situace složitější. K jejich vznícení nedochází vždy, 

ale pouze za určitých podmínek. Příznaky samovolného zvýšení teploty nemusí být 

v některých případech vůbec pozorovány, nebo nejsou považovány za nebezpečné. O tom, 

zda dojde nebo nedojde ke vznícení, rozhodují především okolnosti, které rozhodují o 

odvodu tepla. 

Faktory, které přispívají ke vznícení materiálu v důsledku jeho samoohřevu, jsou 

například: 

1. množství uskladněné látky - větší množství usnadňuje akumulaci energie a zvýšení 

teploty materiálu 

2. porozita - zvyšuje difuzi a tím podporuje oxidaci a činnost mikroorganizmů 

3. prostorové uspořádání - může být vyjádřeno poměrem objemu k povrchu a ovlivňuje 

podmínky odvodu tepla 

4. čas - s rostoucím časem se zvyšuje pravděpodobnost vzniku samovznícení 
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2.1.3 Samovznícení směsí 

Materiály používané v praxi nejsou pouze homogenní látky, ale velmi často směsi látek, 

homogenní i heterogenní. Typickým příkladem heterogenních směsí je olej nanesený na 

pevném nosiči, jako například čistící bavlna znečištěná olejem, ale mohou to být barvy 

nanesené na filtrační tkaniny v lakovnách, nebo ubrusy a ručníky znečištěné oleji. 

V těchto případech nelze považovat za postačující hodnocení každé látky samostatně, 

protože vytvořením směsi dojde z hlediska tepelně fyzikálních parametrů k vytvoření 

systému se zcela odlišnými vlastnostmi. 

Stručně se o problému samovznícení vláken s olejem zmiňuje Bowes [13]. Uvádí, že u 

těchto směsí závisí na rozměrech systému a poměru mezi dvěma oxidovatelnými složkami, 

a to olejem a hořlavými částicemi nebo vlákny. Upozorňuje také na požáry izolace potrubí 

nasáklého oleji, které jsou důkazem, že oxidativní samozáhřev a vznícení může nastat i 

v případě, že hořlavá kapalina je nasáklá do vláknitého nebo pórovitého materiálu, který 

sám není hořlavý. 

Požáry, ke kterým dochází při znečištění tkaniny oleji, může docházet zejména tam, kde je 

shromážděno velké množství takových tkanin. Jedním z takových míst jsou prádelny nebo 

sušičky prádla. Především takové instituce, kde se používá velké množství prádla, jako 

ubytovny, hotely, nemocnice a podobně, jsou ohroženy tímto typem požárů. Popis 

podmínek vzniku takových požárů uvádí Everit [33]. Zajímavé je, že k samovolnému 

vznícení dochází, i když podíl oleje je velmi malý. Podstatnou roli zde patrně hraje 

zvýšená teplota tkaniny po sušení v sušičkách.  

K požáru může dojít i tehdy, jestliže je kapalina se sklonem k samovznícení nanesena na 

nehořlavý materiál, jako například rockwool [82]. Společným rysem těchto případů je 

uložení materiálů při teplotě vyšší, než je běžná teplota okolí. V obou těchto případech byl 

materiál uložen při vyšší teplotě, kolem 60-80 °C.  
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2.1.4 Teorie vzniku samovznícení 

Pro průběh samovolného zahřívání, které v závislosti na podmínkách může způsobit 

vznícení, je, jak vyplývá z dynamiky jeho jednotlivých fází, charakteristické poměrně 

dlouhé období pomalého nárůstu teploty následované přechodem k rychlému nárůstu 

teploty. Tento přechod je vysvětlován dvěma teoriemi, teorií řetězových reakcí a teorií 

tepelného výbuchu, které byly vyvinuty na základě studia chování plynných 

soustav[13],[47] . 

První z nich vychází z chemických reakcí, kterými oxidačně – redukční děje provázející 

samovznícení provází. Především se teorie zabývá rychlostí chemických reakcí, jejich 

mechanismem a podmínkami, za kterých tyto reakce probíhají.  

Druhý typ modelu samovznícení vychází spíše z fyzikálních podmínek výměny tepla mezi 

látkou, která samovznícení podléhá, a jejím okolím, ve kterém se nachází.  

Teorie řetězových reakcí vychází z představy existence aktivních center nebo částic 

například radikálů. Tyto částice vstupují do reakcí, které je možno podle probíhajících dějů 

rozdělit na tři fáze.  

V první fázi, iniciaci, dochází ke tvorbě aktivovaných částic, radikálů nebo reaktivních 

meziproduktů. Tyto částice se vyznačují zvýšenou energií a reaktivitou a k jejich vzniku 

dochází v důsledku chemických reakcí, tepelnou aktivací, působením fotonů a řadou 

dalších pochodů, včetně mechanických, jako je drcení.  

V druhé fázi, propagaci, dochází ke zvyšování počtu aktivních částic a urychlování 

průběhu reakcí. Při reakci volného radikálu s nasycenou molekulou se volný spin 

nepárového elektronu nemůže ztratit, takže v reakčních zplodinách bude opět přítomen 

nový volný radikál. V důsledku nízké aktivační energie reakce mezi volným radikálem a 

nasycenou molekulou je obvykle její reakční rychlost vysoká.  

Ve třetí fázi, terminaci, dochází k zániku aktivovaných částic především vzájemnými 

srážkami. Reakční rychlost může být ovlivňována přítomností inhibitorů nebo 

katalyzátorů.  

Na základě mechanizmu řetězových reakcí je založena peroxidová teorie oxidace, která 

byla pro oxidaci a hoření uhlovodíků a dalších organických látek zpracována A. N. 

Bachem a K. Englerem [47]. Podle této teorie je prvním krokem oxidace aktivace 
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molekuly kyslíku změnou vazby mezi atomy kyslíku z dvojné na jednoduchou za 

vytvoření aktivní molekuly kyslíku, která reaguje s uhlovodíky za vzniku peroxidu a 

hydroperoxidu.  

Tyto sloučeniny se mohou rozpadat za tvorby aktivních částic, radikálů. Jestliže dojde ke 

vzniku dvou a více radikálů, reakční řetěz se rozvětvuje, protože každý nový radikál 

vytváří svůj vlastní řetěz. Volné radikály mají jeden nebo více nespárovaných valenčních 

elektronů, a to podmiňuje jejich vysokou reaktivitu. Také biradikál kyslíku při reakci 

vytváří dva řetězy. Nepřetržitě rozvětvené řetězy umožňují mimořádně vysokou reakční 

rychlost a může dojít až k explozivnímu průběhu.  

Teorie řetězových reakcí byla vytvořena na základě představy, že rychlost reakcí je 

ovlivňována pouze zvyšováním počtu aktivních částic za izotermických nebo téměř 

izotermických podmínek. Vznik tepla a zvyšování teploty materiálu je zanedbán a proto se 

tato teorie osvědčuje u pomalu probíhajících dějů, např. u fotochemické reakce [47]. Pro 

rychlé reakce, jako je hoření nebo výbuch, je vhodnější teorie tepelného výbuchu. 

Samovolný záhřev, to znamená průběh samovzněcovacího procesu od jeho zahájení při 

teplotě okolí až ke vznícení, leží mezi těmito dvěma typy dějů. Neprobíhá takovou 

rychlostí jako hoření nebo dokonce výbuch, ale nelze jej jednoznačně zařadit ani k dějům 

pomalým. Teorie tepelného výbuchu je častěji používána pro popis a hodnocení průběhu 

samovznícení. 

Podle historického přehledu, který uvádí [13], byla první matematická formulace této 

teorie zpracována Semjonovem jako model explose reaktivních plynů. Současně s teorií 

tepelného výbuchu existovala izotermická řetězová teorie, která byla v té době více 

používána, protože se jevila použitelná v širším měřítku. Po vyřešení matematického 

problému přestupu tepla a nehomogenního rozdělení teploty uvnitř samovolně se 

zahřívajícího systému, které provedl Frank-Kamenetskij (1938), se znovu začala teorie 

tepelného výbuchu rozvíjet a používat [13]. 

Na základě řady výzkumných prací bylo získáno mnoho nových poznatků a v současné 

době je tato teorie podkladem mnoha praktických aplikací. K experimentálním metodám, 

které vycházejí z této teorie, patří hodnocení nebezpečí ze samovznícení při dopravě 

nebezpečného zboží [77] nebo hodnocení samovznětlivosti usazeného prachu [26]. 

Teorie tepelného výbuchu vychází ze známého faktu, že dochází k zahřívání materiálu, 

jestliže teplo, které vzniká uvnitř tohoto materiálu, je větší, než teplo materiálem odvedené 
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do okolí. Jednou z příčin, v jejímž důsledku dochází k akumulaci tepla a zvyšování teploty 

matriálů, je odlišná závislost rychlosti oxidace a tepelné vodivosti na teplotě.  

Rychlost oxidace materiálu a tedy rychlost tvorby tepla s rostoucí teplotou roste 

nelineárně. Pro většinu reakcí je možno použít van´t Hoffovo empirické pravidlo, podle 

něhož se při zvýšení teploty o 10 °C zvýší reakční rychlost 2 až 4 krát. Přesněji je tato 

závislost vyjádřena Arrheniovou rovnicí. Pro oxidaci je obvykle v literatuře uváděno, že 

při nárůstu teploty o 10 °C se rychlost reakce zdvojnásobí.  

Rychlost odvodu tepla s rostoucí teplotou roste pouze lineárně, a proto se teplo v materiálu 

hromadí.  

Protože se materiál uvnitř zahřívá, je narušeno homogenní rozdělení teploty, vznikají 

teplotní a koncentrační spády a dochází k přenosu tepla a hmoty. Diferenciální rovnice, 

které jsou používány pro řešení, vyžadují určitá zjednodušení. Zjednodušení podle Frank-

Kamenetského, který použil jako jednodimenzionální model rovinnou desku, vyjadřuje 

především závislost distribuce teploty na rozměru symetrického tělesa. V tomto uspořádání 

není řešena závislost průběhu na čase, materiál je považován za izotropický a nepodléhající 

žádným fázovým změnám [70]. 

Požadavek, že nesmí docházet k fázovým změnám, je patrně příčinou, proč jsou 

experimentální metody založené na této teorii používány především pro hodnocení 

pevných látek. Směsi, které jsou tvořené kapalinami na pevných nosičích, jsou hodnoceny 

jinak, především empirickou metodou „Mackey test“, některými analytickými metodami 

nebo metodami termické analýzy. 

Obě uvedené teorie vysvětlují některé rysy samovznícení, jako je indukční doba, náhlý 

přechod od pomalého průběhu k vysokým rychlostem a koncentrační nebo teplotní meze 

procesu. Nelze vyloučit, že mechanismus reakcí je jak tepelný tak řetězový a tyto reakce 

mohou probíhat následně nebo souběžně. 



 28 

 

 

2.2 Metody pro hodnocení sklonu olejů k samozáhřevu 

Kromě metody Mackey test existují další metody, kterými je možno určit sklon olejů 

k oxidaci a které jsou v určitém vztahu s jejich samozáhřevem. Mnoho z těchto metod je 

používáno pro hodnocení olejů z hlediska jejich používání v potravinářském průmyslu 

nebo hodnotí vhodnost olejů v souvislosti s jejich používáním jako biopaliv.  

Rostlinné oleje jsou tvořeny organickými sloučeninami, které jsou z hlediska chemického 

řazeny do skupiny lipidů. Lipidy jsou tvořeny estery vyšších mastných kyselin, nasycených 

i nenasycených. Obsah vyšších mastných kyselin, které mohou mít jednu nebo více 

dvojných vazeb, je rozhodující pro sklon oleje k samovznícení.  

Proto jsou pro stanovení sklonu oleje k samovznícení často používány analytické metody, 

kterými je stanovována struktura molekul a především počet dvojných vazeb v oleji. 

Dalšími metodami používanými pro tento účel jsou metody, které byly primárně určeny 

pro stanovení obsahu volných nenasycených mastných kyselin.  

Tyto metody jsou v současné době používány především při hodnocení kvality rostlinných 

nebo živočišných olejů, které mají být použity pro výrobu biopaliv. Po určité modifikaci 

mohou být použity i pro hodnocení sklonu olejů k samovznícení. K těmto metodám patří 

například metoda stanovení jodového čísla, peroxidový index nebo chromatografické 

metody, jako například GC-MS. Míra jejich schopnosti určit samozáhřev směsí oleje a 

pevné látky v některých případech není zcela vyhovující.  

S ohledem na to, že pro sklon k samozáhřevu nezávisí pouze na složení olejů, jsou 

používány i jiné metody, které hodnotí termodynamické vlastnosti rostlinných olejů. Mezi 

metody termické analýzy patří klasické metody termogravimetrické, diferenciální termická 

analýza a metody diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). 
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2.2.1 Jodové číslo 

Velmi známou a používanou metodou, která určuje obsah dvojných vazeb, je stanovení 

jodového čísla. Z hlediska predikce sklonu k samovznícení je za rozhodující považována 

hodnota JČ = 100. Oleje, jejichž jodové číslo je vyšší, než tato hodnota, jsou považovány 

za náchylné k samovznícení. Někteří autoři posouvají tuto mez až na hodnotu 120. 

Hodnoty jodového čísla u vybraných olejů a jejich klasifikace podle [9] jsou uvedeny 

v tabulce – viz Tabulka 2.  

 

Tabulka 2: Hodnocení sklonu olejů k samovznícení podle jodového čísla [9] 

druh oleje jodové číslo hodnocení 

slunečnicový olej 126 − 136 sporný 

řepkový olej 95 − 105 sporný 

olivový olej 70 − 100 nemá 

lněný olej 175 − 204 má 

vepřové sádlo 53 − 77 nemá 

 

Výhodám a záporům při interpretaci jodového čísla se věnuje Knothe [50]. Uvádí, že tato 

metoda, která udává celkovou nenasycenost tuků, je určena především k indikaci struktury 

molekuly. Za nedostatky při určování struktury molekul mastných kyselin považuje 

závislost jodového čísla na molární hmotnosti, takže směs nasycených a nenasycených 

sloučenin není správně hodnocena. Další nevýhodou je to, že jodové číslo neposkytuje 

vyhovující výsledek pro sloučeniny s konjugovanými dvojnými vazbami a že žádným 

způsobem nereflektuje složení nasycených sloučenin.  

Metoda stanovení jodového čísla je základem mnoha normovaných metod, které se 

vztahují ke kvalitě rostlinných olejů. Je tedy i přes své nedostatky považována za 

dostatečnou metodu pro hodnocení olejů, ale spíše v souvislosti s výrobou biopaliv a 

s hodnocením jejich vlastností i vlastností vstupních surovin, než v souvislosti se 

samovznícením.  
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Jodové číslo udává procento halogenu v přepočtu na jód, který se může za podmínek 

zkoušky adovat na dvojné vazby. Hodnota jodového čísla je tedy mírou obsahu 

nenasycených mastných kyselin v tuku.  

Jak je uvedeno v publikaci [50], využití metody jodového čísla se v poslední době 

posunulo mimo oblasti určování struktury mastných kyselin. Pro tento účel byla vyvinuta 

řada nových metod, zejména spektroskopických (nukleárně magnetická rezonance, IČR) a 

chromatografických, které dávají kvalitnější výsledky. 

Metoda jodového čísla má vztah k různým fyzikálním a chemickým parametrům 

organických kapalin, a proto slouží například pro kontrolu jakosti při hydrogenaci nebo 

v oblasti biopaliv, a také při hodnocení oxidační stability maziv.  

Oxidace nenasycených vazeb v řetězcích mastných kyselin probíhá rychlostí, která je 

závislá nejen na počtu, ale i na posici dvojných vazeb. Pozice allylové skupiny - HC = CH 

- CH2 - vedle dvojné vazby je obzvláště náchylná k oxidaci [50]. V molekule kyseliny 

linolové, CH3 - (CH2)4 - CH=CH - CH2 - CH=CH - (CH2)7 - COOH, tvoří dvě allylové 

skupiny s dvojnými vazbami na 9. a 12. uhlíku dvojitou allylovou pozici na 11. uhlíku. 

Obdobně u linolenové kyseliny dochází ke vzniku dvou dvojitých allylových pozic na 11. a 

14. uhlíku, a proto je tato kyselina nejnáchylnější k oxidaci. Vysoký obsah této kyseliny 

navázané na molekulu glycerolu obsahuje především lněný olej.  

Relativní rychlost oxidace je 1 pro oleáty, 41 pro linoleáty a 98 pro linolenáty [50]. Hlavní 

nevýhodou jodového čísla je, že nerozlišuje tyto rozdíly v aktivitě vazby, protože určí 

všechny dvojné vazby bez ohledu na jejich reaktivitu. Přesto je tato metoda často 

používána pro hodnocení oxidační stability. Je určitým měřítkem i pro reaktivitu, protože 

menší množství dvojných vazeb také znamená menší množství kyselin linolové a 

linolenové, jejichž přítomnost nejvíce ovlivňuje reaktivitu oleje.  

 Základní postup při této metodě je klasický, tj. titrační. S ohledem na její časté využívání 

byla vyvinuta celá řada náhradních postupů za využití moderní instrumentální techniky 

[45]. Jsou vyvinuty postupy na principech nukleární magnetické rezonance, několik 

postupů za použití plynové chromatografie, měření Ramanových spekter a UV-VIS, a také 

FTIR spektroskopii, která je použitelná jak pro měření jodového čísla, tak čísla 

saponifikace a zastoupení cis- a trans- konfigurací. Většinou uvedených metod je možno 

stanovit jodové číslo v rozsahu 120-67. V práci [45] je uvedena modifikace metody na bázi 
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FTIR, kterou je možno stanovit jodové číslo v rozsahu 190 (lněný olej) až 10 (kokosový 

olej). 

Nevýhodou těchto metod je skutečnost, že rostlinné oleje obsahují i další látky, které 

mohou ovlivnit jejich sklon k samovznícení. Podle publikace [11] se jedná o přírodní nebo 

syntetické antioxidanty, které jsou přidávány zejména do jedlých olejů, aby bylo zabráněno 

jejich oxidaci, která zhoršuje jejich kvalitu. Jedná se například o kyselinu citronovou, 

tokoferol (vitamín E), butylhydroxyanisol (E320) a podobně. Jako alternativní metoda, byl 

navržen postup založený na kalorimetrii, konkrétně se jednalo o metodu DSC [11]. Tato 

metoda nehodnotí chemické složení hodnoceného oleje, ale spíše termodynamické 

vlastnosti, především uvolněné teplo. Pro rozlišení oxidačních a pyrolytických procesů, 

které probíhají při zahřívání v rozmezí 40 - 500 °C, bylo stanovení provedeno v dusíku i ve 

vzduchu. Pomocí této metody lze vyhodnotit nejen průběh zahřívání, ale také indukční 

dobu a teplotu vznícení, které je relativně nezávislá na druhu oleje. 

Také v práci [79] jsou uvedeny látky, které mění sklon oleje k samovznícení. Jedná se o 

přítomnost antioxidantů, které zpomalují probíhající reakce, a sikativů, především oxidů 

kovů, které zrychlují reakci a zvyšují tak sklon olejů k samovznícení. Stanovení těchto 

látek ovšem vyžaduje další analýzy. 

 

2.2.2 Analytické metody pro hodnocení oxidačních změn v olejích 

Mnoho z dále uvedených metod je určeno pro hodnocení olejů z hlediska jejich kvality 

jako potraviny. Přesto je možné uvažovat o jejich využití pro hodnocení sklonu olejů 

k oxidativnímu samozáhřevu, protože hodnotí faktor společný oběma účelům, a to sklon 

oleje k oxidaci. Některé z nich jsou přímo určeny pro hodnocení, zda u oleje došlo nebo 

nedošlo k samozáhřevu a zda mohl být konkrétní olej příčinou požáru.  

Při zahřívání olejů, například při fritování, dochází ke snižování kvality olejů, které se 

projeví zvyšováním obsahu volných mastných kyselin (Free Fatty Acids - FFA). Proto je 

řada metod, které jsou používány pro hodnocení vlastností olejů, zaměřena na obsah 

volných mastných kyselin. Některé z metod, které jsou zaměřeny na studium struktury 

oleje, nejprve molekuly triacylglycerolu rozdělí na volné kyseliny a ty pak stanovují. 

Metoda pro stanovení obsahu FFA v rybím tuku určeného pro výrobu biopaliva je uvedena 

v práci  [4].  Za použití FTIR spektrometru vyzkoušeli stanovení FFA v nízkých 
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koncentracích a porovnali získané výsledky s klasickou titrační metodou. 

Spektrometrickou metodu považují za rychlejší a schopnou rozšíření do oblasti vyšších 

koncentrací. 

Analytické metody, které se používají na hodnocení olejů, jsou zaměřeny především na 

obsah mastných kyselin nebo na změny ve struktuře mastných kyselin. Rostlinné oleje jsou 

důležitou součástí potravy, a proto je mnoho prací věnováno změnám při jejich zahřívání 

v souvislosti s vlivem produktů tepelné degradace na zdraví.  

Z přehledu vývoje metod založených na FTIR spektroskopii [2] vyplývá, že tyto metody 

hrají důležitou roli pro určení kvality jedlých olejů. Volné mastné kyseliny vznikají 

hydrolýzou z triacylgylcerolu v surovém oleji a v rafinovaných olejích vznikají jako 

výsledek oxidace nebo tepelné degradace TAG během smažení. Tím dochází ke zhoršení 

kvality olejů a jejich funkčních vlastností. 

Olejům a tukům je věnována webová stránka vytvořená American Oil Chemists' Society 

[20]. Analytickým metodám je věnována sekce „The lipid analysis“, ve které jsou uvedeny 

metody od chromatografických po hmotnostní a NMR spektroskopii. Bez zajímavosti není 

ani používání metody tenkovrstvé chromatografie [19] pro separaci a analýzu olejů a tuků. 

Tato metoda v současné době začíná být znovu používána, zejména v oblastech, kde je 

třeba rozdělit směsi složitějších organických látek, jako jsou analýzy moči, séra apod.  

Jedna z metod, založená na infračervené spektroskopii ve střední oblasti (MIR), byla 

používána pro určení termické stability olejů [68]. Tato metoda, nazývaná ATR 

(Attentuenated Total Reflectance - metoda zeslabené totální reflexe) umožňuje rychlé 

stanovení změn při oxidaci za použití poměrně malého vzorku hodnoceného oleje. 

Hodnotili vliv teploty na slunečnicový, olivový a řepkový olej a také vznikající produkty a 

indukční rychlost. Z hodnocení vyplývá, že nejstabilnější vůči použité teplotě je olej 

řepkový, s ohledem na nejvyšší obsah kyseliny olejové a značné množství tokoferolu. Na 

druhou stranu, kyselina linolenová, které je v něm obsažená, oxiduje velmi rychle a mění 

jeho vůni a chuť.  

Touto metodou byly u řepkového oleje sledovány změny při nízkoteplotní oxidaci [42], na 

jejichž základě byl potvrzen předpoklad závislost rychlosti termooxidace řepkového oleje 

na teplotě a dalších podmínkách oxidace. Technika ATR byla hodnocena jako rychlá, 

nevyžadující složitou přípravu vzorku a použitelná pro kvantitativní popis oxidace 

rostlinných olejů. 
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Pro analýzu změn, k nimž dochází při zahřívání a fritování rostlinných olejů, byla použita 

také metoda plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a dvě 

různé ATR metody [10]. Z výsledků vyplynulo, že při zahřívání i fritování dochází ke 

vzniku kyseliny elaidové (trans-9-oktadecenová kyselina), která není obsažena v čerstvých 

vzorcích. Chromatografická metoda byla vyhodnocena jako přesnější, pokud se jedná o 

skladbu mastných kyselin, ale spektroskopické metody ATR jsou rychlejší. 

Metoda ATR byla také používána pro hodnocení kvality olivového oleje na základě určení 

přítomnosti jednotlivých mastných kyselin a pro určení peroxidického čísla [54]. 

Jinou technikou, založenou na IČ spektroskopii, bylo sledováno vysýchání nátěrových 

hmot na bázi lněného oleje [81]. Tato metoda umožňuje sledování změn ve spektrech 

v závislosti na čase, za použití metody ATR pro měření jednotlivých spekter. Metoda ATR 

při hodnocení chování vysýchavých olejů, má určité nedostatky. Jakmile dojde na povrchu 

tenkého olejového filmu k vytvoření pevné vrstvy, která je barierou proti přístupu kyslíku 

ze vzduchu, rychlost změn klesá. Proto byla použita další technika pro sledování reakcí při 

vysýchání, a to měření chemiluminiscence. K tomuto jevu dochází pouze v určité fázi 

oxidace. Na začátku oxidace, kdy jsou přítomny reaktivní dienové skupiny, dochází 

k adičním reakcím bez chemiluminiscence. Teprve když v průběhu oxidačního procesu 

dochází ke štěpení řetězců a jsou tvořeny excitované karbonyly, jsou emitovány fotony.  

Stejná kombinace metod byla použita pro studium oxidace derivátů mastných kyselin 

v souvislosti se složením nátěrových hmoty a vlivu tohoto složení na užitné vlastnosti 

nátěrových hmot [74]. Ve studii je diskutován vznik chemiluminiscence a jsou uvedeny 

dva mechanismy. 

Pomocí metod založených na FTIR lze také sledovat změny, které nastávají v olejích při 

stárnutí. Podle [53] lze tuto metodu použít pro hodnocení kinetiky oxidace a následných 

změn ve struktuře molekuly oleje, a takových parametrů jako je indukční doba, poločas 

rozpadu vybraných složek a jejich vymizení. Porovnáním lze hodnotit kvalitu olejů 

z různých lokalit podle jejich odolnosti vůči teplu.  

Změny, ke kterým dochází při termické degradaci olejů, jsou sledovány dalšími metodami 

na bázi infračervené spektroskopie. Při zahřívání olejů dochází v přítomnosti kyslíku ke 

tvorbě volných radikálů, které se mění na peroxidické radikály schopné atakovat molekulu 

oleje. V závěru dochází k degradaci molekul a vznikající látky mění vlastnosti olejů. 
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Infračervená spektroskopie, zejména FTIR, se používá pro určení rychlosti změn při 

termické degradaci a oxidaci [61]. V poslední době je používána zejména technika ATR. 

Nejčastěji používané oleje byly sledovány v teplotním rozsahu do 300 °C a předmětem 

studie bylo sledování změn cis- na trans- konfigurace, k nimž při zahřívání dochází [60]. 

Z výsledků vyplývá, že zahřívání dochází k úbytku nenasycených vazeb a od teploty asi 

150 °C ke zvýšení molekul s trans-konfigurací. Podle hodnoty peroxidového čísla souvisí 

tyto změny s dekompozicí hydroperoxidů.  

Rostlinné oleje jsou příčinou řady požárů. Proto také byly vyvinuty analytické metody, 

které jsou určeny pro analýzu materiálů odebraných z požářišť a jsou používány pro 

potvrzení nebo vyvrácení možnosti vzniku požáru v důsledku samovznícení rostlinných 

olejů.  

Široce se touto problematikou zabývá [79]. Popisuje analytický postup, který se skládá ze 

čtyř základních kroků, a jehož cílem je stanovení obsahu triacylglycerolů nebo volných 

mastných kyselin. Pro vlastní analýzu je navržena plynová chromatografie s plamenově 

ionizačním (FID) nebo hmotnostním (MS) detektorem. Přesné stanovení množství 

jednotlivých mastných kyselin není potřebné, dostačující je určení poměru mezi 

nasycenými a nenasycenými kyselinami (především C18:0, C18:1, C18:2 a C18:3). 

Z tohoto poměru a z porovnání se známými oleji je možno kvalifikovaně odhadnout 

předpokládaný sklon oleje k samovznícení. Tento postup je velmi podrobně popsán 

v článku [79]. 

Obdobný postup analýzy používali také [38]. Hodnotili několik variant postupu a vliv 

matrice na výsledky při analýze rostlinných i minerálních olejů.  

V další práci [76] jsou tyto metody využity pro hodnocení vlivu uskladnění na stabilitu 

složení odebraných vzorků a na reprodukovatelnost výsledků. Přes značnou obtížnost 

problematiky došli autoři k závěru, že rostlinné oleje, které prošly samovznícením nebo 

vznícením, mají jiné složení než oleje, které byly zapáleny pomocí vnějšího zdroje. Tento 

závěr je velice důležitý pro hodnocení příčin požárů. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že existuje mnoho analytických metod pro hodnocení 

sklonu olejů k samovznícení. Pomocí těchto metod je možno podrobně sledovat kinetiku 

oxidačních reakcí a produkty těchto reakcí, které vznikají při samovolném záhřevu olejů. 

Kromě metod chromatografických jsou často používány metody FTIR, zejména technika 

ATR (metoda zeslabeného odrazu).  
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2.2.3 Metody termické analýzy 

Pro hodnocení sklonu k samozáhřevu jsou často používány některé z metod termické 

analýzy. Termická analýza zahrnuje řadu metod, pomocí nichž je studována změna stavu 

zkoumaného materiálu v závislosti na některé z jeho fyzikálních vlastností. Hodnocený 

materiál je většinou zahříván podle předem určeného programu, i když někdy je používána 

izotermická metoda. V současnosti existuje několik desítek termoanalytických metod, 

které se liší podle hodnoceného parametru. 

Termická analýza slouží k pozorování vývinu nebo absorpce tepla nebo změn hmotnosti u 

substance vystavené okolní teplotě, která je zvyšována předem zvolenou rychlostí, 

většinou konstantní. Teplotní změny jsou obvykle sledovány diferenciálně v porovnání 

s chováním inertního vzorku stejné velikosti, tvaru a fyzikálních vlastností, které je 

simultánně vystaven stejnému teplotnímu nárůstu. 

Tepelné změny mohou být měřeny buď na základě teplotních změn, které vznikají mezi 

reagujícím a inertním vzorkem materiálu (Differential Thermal Analysis - DTA) nebo na 

základě rozdílů v elektrickém proudu dodávaného ohřívačům vzorků, který je nezbytný 

k dosažení stejné teploty u reagujícího a inertního vzorku u celého zvoleného programu 

(Differential Scanning Calorimetry - DSC). Každá z těchto metod může být používána 

samostatně nebo současně s pozorováním hmotnostních změn (Thermogravimetric 

Analysis – TGA). 

Předností termické analýzy je to, že nevyžaduje chemikálie a časově náročné procedury při 

přípravě měření. Při diferenční termické analýze (DTA) je hodnoceným parametrem rozdíl 

teploty mezi vzorkem a referenčním materiálem při programovaném nárůstu teploty. 

Teplotní rozsah měření je od teploty okolí do 1000 °C. Při analýzách organických látek je 

často postačující, aby se horní mez pohybovala kolem 500 – 700 °C. 

O využití výsledků termické analýzy pro hodnocení sklonu olejů k samovznícení referuje 

práce [11]. Určování složení oleje a poměru nasycených vazeb k nenasyceným nebo 

určování jodového čísla nepovažují za dostatečné pro vyhodnocení stupně náchylnosti 

oleje k samovznícení. Za vhodnou metodu označili  neizotermní DSC metodu, kterou byly 

zkoušeny oleje a oleje s antioxidačními prostředky v inertní atmosféře nebo ve vzduchu. 
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Termogravimetrická metoda byla použita k určení odolnosti rostlinných olejů vůči oxidaci. 

Určován byl nárůst hmotnosti v důsledku oxidace a počáteční a konečnou teplotu oxidace 

[22]. Metodu je považována pro tento účel za adekvátní a přinášející výhody proti dříve 

používaným metodám. 

Termogravimetrická metodá v kombinaci s diferenční termickou analýzou byla použita v 

práci [31] k analýze tepelného rozkladu olejů ve vzduchu a k určení jejich odolnosti vůči 

zahřívání. U hodnocených olejů zjistili významnou závislost mezi spalným teplem a 

extrapolovanou počáteční teplotou rozkladu olejů na vzduchu. 

Metoda TGA v kombinaci s DSC byla použita pro hodnocení teplotních a oxidačních 

vlastností pro hodnocení kokosového oleje z hlediska jeho použití jako základového oleje 

pro průmyslová mazadla [46]. Výsledky provedených zkoušek potvrdily, že 

polynenasycené oleje mají nižší oxidační stabilitu než oleje mononenasycené. Provedení 

zkoušek v oxidační a dusíkové atmosféře umožnily rozlišení oxidační degradace, která 

začíná při nižších teplotách, od termické degradace.  

Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) je velmi dobře známou kalorimetrickou 

technikou, která je uznávaná jako hodnotný nástroj pro charakterizaci tepelného chování 

olejů a tuků. Termické parametry mají vyhovující korelaci k chemickým parametrům 

souvisejícím se složením a k oxidační stabilitě rostlinných olejů [85]. 

 Podle [17] je metoda DSC schopna hodnotit také změny, ke kterým dochází v důsledku 

mikrovlnného ohřevu olejů. Korelací mezi tepelnými vlastnostmi a chemickým složením 

několika druhů olivového oleje se zabývá [16]. Olivový olej obsahuje vysoký podíl olejové 

kyseliny (C18:1) a přirozené antioxidanty, zejména sloučeniny fenolového charakteru. 

Tepelné vlastnosti byly hodnoceny metodou DSC.  

Thermoanalytické metody jsou používány také pro studium tepelného rozkladu komerčně 

dostupných olejů [75]. Vedle metody DSC byly využity i TG a DTG metody. Klasická 

diferenční termická analýza a termogravimetrie byly použity pro hodnocení vlivu typu 

nosiče na termickou stabilitu rostlinných olejů [93]. Termogravimerická metoda a DTG 

byly použity pro hodnocení průběhu tepelného rozkladu triacylglycerolů obsažených 

v olivovém oleji [92]. Termogravimetrie (TG), diferenční termogravimetrie (DTG) a 

diferenční termická analýza (DTA) byla použita pro hodnocení odolnosti rostlinných olejů 

vůči oxidaci [94]. 
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Z rozboru dostupné literatury vyplývá, že metody termické analýzy jsou používány pro 

hodnocení termodynamického chování olejů a zejména pro hodnocení jejich oxidační 

stability. 

Tato vlastnost je důležitá pro hodnocení kvality jedlých olejů, posouzení vhodnosti olejů 

jako bází pro průmyslová mazala a kosmetiku, ale rozhoduje také o sklonu olejů k 

samovznícení. Metodami založenými na tomto principu lze při volbě vhodných podmínek 

zkoušky odlišit exotermické děje, ke kterým dochází v důsledku oxidace, od procesů 

spojených s termickou degradací olejů. Tyto rozdíly se projevují při testování v oxidační a 

neoxidační atmosféře. Také lze touto metodou hodnotit vliv pevných nosičů s odlišným 

složením nebo s odlišnou strukturou na oxidaci olejů.  
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2.3 Složení rostlinných olejů 

Rostlinné oleje jsou s ohledem na jejich chemické složení řazeny do skupiny látek 

označovaných jako „lipidy“. Z hlediska složitosti struktury patří rostlinné oleje 

k jednoduchým lipidům, které jsou označovány jako acylglyceroly. Do této skupiny patří 

kromě olejů také tuky a vosky. Strukturně složitější sloučeniny zahrnují polární lipidy – 

fosfoacylglyceroly, lipoproteiny (lipid + protein nebo peptid) a glykolipidy (lipid + 

sacharid). 

Tuky a oleje jsou nejkoncentrovanější formou energie v potravinách, jsou také obsaženy 

v mýdle, v nátěrových a mazacích prostředcích. Jsou nezastupitelných zdrojem 

esenciálních mastných kyselin, jejichž nedostatek způsobuje zdravotní problémy. Kromě 

toho tuky absorbují a transportují vitamíny, které jsou v tucích rozpustné, jako A, D, E a K.  

Ve většině základní chemické literatury jsou lipidy definovány jako „skupina přirozeně 

vznikajících sloučenin, které jsou dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech, jako 

uhlovodíky, chloroform, benzen, ethery a alkoholy“. Zahrnují řadu různých sloučenin, 

které spíše než svou strukturou spolu souvisí spíše svou funkcí. Jejich definice není 

doposud ustálena; například [21] je definuje odlišně od výše uvedené definici takto: 

„Lipidy jsou mastné kyseliny a jejich deriváty a látky související s těmito sloučeninami 

z hlediska funkce nebo biologického způsobu syntézy.“ 

Z tohoto pohledu je možno mastné kyseliny popsat jako sloučeniny syntetizované v přírodě 

a obsahující sudý počet uhlíkových atomů v přímém nerozvětveném řetězci - obvykle 

obsahují 14 až 24 uhlíků. Mohou být nasycené nebo nenasycené a také obsahovat další 

substituční skupiny.  

Nejrozšířenější skupina lipidů v přírodě obsahuje mastné kyseliny vázané esterovou 

vazbou na trojsytný alkohol – glycerol. Tyto jednoduché lipidy, triacylglyceroly, jsou 

velmi důležitou skupinou, známou obecně pod názvem tuky a oleje. Skládají se 

z glycerolové složky, v níž je každá hydroxylová skupina esterifikována mastnou 

kyselinou. Jejich vznik a strukturu je možno vyjádřit následujícím schématem - viz 

Obrázek 4: 
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Obrázek 4: Struktura olejů a tuků 

 

Znaky R1, R2 a R3 znamenají řetězce vyšších mastných kyselin. Na molekulu glycerolu 

mohu být navázány 3 různé kyseliny, nebo 3 molekuly jednoho druhu kyseliny nebo různé 

kombinace kyselin.  

V tucích a olejích, které mají svůj původ především v rostlinných semenech a plodech, 

bylo nalezeno více než 100 různých mastných kyselin, a to dává teoreticky možnost 

existence více než 500 000 různých triacylglycerolů s různými vlastnostmi. Nicméně 

většina z této stovky kyselin se nachází v olejích pouze ve stopových množstvích a důležité 

triacylglyceroly jsou tvořeny kombinací přibližně 10 vyšších mastných kyselin.  

Pro konzistenci lipidů je důležitý počet dvojných vazeb v molekule kyselin. Kyseliny bez 

dvojných vazeb jsou nasycené a jejich přímý řetězec umožňuje pravidelné uložení a 

uspořádání v krystalové mřížce. Tyto sloučeniny jsou za normální teploty tuhé a jsou 

označovány jako tuky.  

Dvojné vazby nenasycených kyselin s jednou nebo více dvojnými vazbami způsobují 

ohnutí uhlíkatého řetězce asi v úhlu 30°; to vnáší nepravidelnost do struktury a bod tání se 

proto snižuje [57]. Lipidy, které obsahují nenasycené kyseliny, jsou za normální teploty 

tekuté a jedná se o oleje. Kromě toho dvojná vazba váže atomy uhlíku pevněji a brání 

rotaci atomů kolem uhlíkového řetězce a vytváří se odlišné konfigurace cis– a trans–. 

Dvojné vazby v molekule vyšších mastných kyselin jsou příčinou sklonu olejů k oxidaci. 

Protože oxidace je exotermická reakce, jsou dvojné vazby také příčinou skonu olejů 

k samozahřívání.  
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Přehled kyselin s 18 uhlíky v molekule, které jsou nejčastěji v olejích obsaženy, je uveden 

v tabulce – viz Tabulka 3. V tabulce je uveden triviální a systematický název kyseliny, její 

strukturní vzorec a počet dvojných vazeb [57].  

Tabulka 3: Přehled nasycených mastných kyselin s 18 uhlíky  

název struktura 

kyselina stearová  

oktadekanová 
CH3(CH2)16COOH 

kyselina olejová  

cis-oktadek-9-enová 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

kyselina linolová  

cis,cis-oktadeka-9,12-dienová 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

kyselina linolenová 

cis, cis, cis-9,12,15-

oktadekatrienová 

CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

 

Vzhled a tvar molekul vyšších mastných kyselin je znázorněn na obrázku - viz Obrázek 5, 

ze kterého je patrné, jak přítomnost dvojných vazeb mění tvar uhlíkatého řetězce. 

 

Obrázek 5: Tvar molekul některých vyšších mastných kyselin [96] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktadekadien&action=edit&redlink=1
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Příklad tvaru molekuly lněného oleje, který je triesterem kyseliny olejové (18:1), linolové 

(18:2) a alfa linolenové (18:3), je uveden na obrázku - viz Obrázek 6. 

 

 

 

 

Obrázek 6: Molekula lněného oleje [95] 

Rostlinné oleje jsou získávány lisováním semen nebo plodů některých rostlin. Jako 

rostlinné látky neobsahují jen hlavní složku, tj. triacylglyceroly mastných kyselin, ale 

některé minerální látky, vitamíny, přírodní barviva a podobně. Některé z těchto látek, jako 

například vitamín E, mohou ovlivňovat průběh a rychlosti oxidačních reakcí. Například 

oxidační stabilita panenského olivového oleje závisí především na koncentraci hydrofilních 

fenolů, zejména hydroxytyrysolu, a α-tokoferolu [63].  

Do olejů jako potravinářských výrobků se záměrně přidávají látky, které působí jako 

antioxidanty, aby nedocházelo k oxidativnímu žluknutí. Do olejových výrobků 

používaných jiným způsobem, například kosmetické prostředky, fermeže nebo jiné 

nátěrové a mazací prostředky, mohou být přidávány jak antioxidanty, tak prostředky pro 

urychlení zasychání, tzv. sikativy, které naopak průběh oxidace urychlují.  

Poměr jednotlivých mastných kyselin se může měnit v dosti širokém rozmezí. 

Charakteristické údaje pro obsah jednotlivých kyselin v rostlinných olejích jsou 

zpracovány tabelárně – viz Tabulka 4. 
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Tabulka 4: Obsah vyšších mastných kyselin v rostlinných olejích [20] 

kyselina struktura 
obsah kyselin v oleji (% hm.) 

sójový slunečnicový řepkový olivový lněný 

palmitová 16:0 11 6 3 12 7 

stearová 18:0 4 3 1 2 4 

olejová 18:1 23 12 11 72 20 

linolová 18:2 51 73 13 8 15 

linolenová 18:3 7 1 9 1 53 

eruková 22:1 0 0 55 0 0 

 

Uvedené složení je pouze přibližné, protože u olejů jako rostlinných produktů se složení 

mění v řádech procent podle místa pěstování, roku sklizně, způsobu zpracování atd. 

Například slunečnicové oleje, které jsou vyráběny extrakcí, vykazují vyšší odolnost vůči 

oxidaci, než oleje vyrobené lisováním [23]. Se změnou složení se mění odolnosti olejů 

vůči oxidaci. 

Nejnáchylnější k oxidaci je kyselina linolenová, která má 3 dvojné vazby. Tato kyselina se 

nejvíce vyskytuje ve lněném oleji, kde může tvořit až 65 % hm. Její specifická náchylnost 

k oxidaci se prakticky využívá v nátěrových prostředcích ve formě fermeží a vysýchavých 

olejů. Projevuje se také vysoký sklon těchto kapalin k samozáhřevu. Na druhou stranu její 

obsah kolem 7 % v sójovém a řepkovém oleji snižuje využitelnost těchto olejů pro 

potravinářské účely, protože s ohledem na jejich vysokou reaktivitu mají sklon k rychlému 

žluknutí [19]. 

Autooxidace, tj. přímá oxidace esterifikovaných mastných kyselin vzdušným kyslíkem za 

normální teploty okolí, bez katalytických vlivů jiných látek, je nejběžnějším typem 

oxidace. Jedná se o radikálovou řetězovou reakci a její primární produkty jsou 

hydroperoxidy a další radikály. 

Oxidace je reakcí, při které dochází ke snížení elektronové hustoty na atomu uhlíku [57]. 

Tato změna znamená, že dojde k vytvoření nové vazby mezi atomem uhlíku a atomem 

elektronegativnějšího prvku, např. C - O, C - N, C - halogen, nebo dojde k zániku vazby 

C - H. Opačné děje jsou považovány za redukci, ovšem existují reakce, které nejsou ani 
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oxidací ani redukcí. Na nejnižším oxidačním stupni jsou tedy alkany, které obsahují 

maximální počet vazeb mezi uhlíkem a vodíkem. Nejvyšší oxidační stupeň má oxid 

uhličitý, který má maximální možný počet vazeb s kyslíkem. Tato sloučenina je proto 

výsledným produktem oxidace organických látek, především hoření, je stabilní a dále se 

neoxiduje. 

Aby mohlo dojít k oxidaci olejů, musí mít kyslík volný přístup k molekulám, které je 

možno oxidovat. Oxidace pouze na povrchu kapaliny je sice možná, ale její intenzita je 

velmi nízká a teplo, které při ní vzniká, se rozptýlí do okolí. Protože se teplota materiálu 

nezvyšuje, nedochází k zintenzivnění oxidace a nemůže dojít k samovolnému zahřívání. 

Teprve po nanesení kapaliny na pevnou látku, vláknitou nebo pórovitou, jsou vytvořeny 

podmínky pro intenzivní oxidaci.  

Autooxidace olejů probíhá radikálově řetězovým mechanismem. Důkaz pro průběh reakce 

tímto mechanismem vyplývá z rozdílu působení singletové a tripletové formy kyslíku na 

molekulu oleje v závislosti na obsahu dvojných vazeb. 

Stabilnější forma kyslíku, tripletový kyslík, 
3
O2, má dva elektrony umístěné každý zvlášť 

ve dvou orbitalech, je to tedy biradikál. Excitovaná forma kyslíku, singletový kyslík, 
1
O2, 

má oba tyto elektrony umístěné v jednom orbitalu. Rozdíl mezi nimi spočívá v jejich 

energetickém obsahu, který je u singletového kyslíku vyšší, a v tom, že tripletový kyslík 

reaguje pouze s radikály, zatímco singletový kyslík ochotně reaguje se sloučeninami 

s vysokou elektronovou hustotou.  

U autooxidace olejů musí být nejprve vytvořen radikál z molekuly oleje, a teprve potom 

může tento radikál reagovat s běžně se vyskytujícím tripletovým kyslíkem. Vytvoření 

radikálu z molekuly oleje je proces, který vyžaduje značné množství energie a proto je 

autooxidace podporována zvýšením teploty. U polynenasycených mastných kyselin, jako 

je kyselina linolenová (18:3), je potřebná energie pro vytvoření radikálu menší než u 

kyseliny olejové (18:1), která má jen jednu dvojnou vazbu. Protože u olejů závisí reakční 

rychlost oxidace na stupni nenasycenosti, vyplývá z toho, že autooxidace probíhá 

radikálovým mechanismem. 

V práci [91] jsou uvedeny hodnoty pro rychlost oxidace v závislosti na tom, zda oxidačním 

činidlem je tripletový kyslík, který reaguje jen s radikály nebo singletový kyslík – viz 

Tabulka 5. 
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Tabulka 5: Relativní rychlost oxidace u olejů s nenasycenými mastnými kyselinami [91] 

Typ kyslíku 
Stupeň nenasycenosti 

18:1 18:2 18:3 

tripletový 1 27 77 

singletový 3×10
4
 4×10

4
 7×10

4
 

 

Radikálově řetězový mechanismus oxidace také vysvětluje indukční periodu u olejů při 

působení kyslíku. Tato perioda je časový interval, během kterého musí být spotřebovány 

inhibitory oxidace. Teprve potom může začít oxidace mastných kyselin v molekule oleje 

[79].  

Při radikálově řetězovém mechanismu autooxidace je celý proces rozdělen do tří hlavních 

stadií, a to iniciace, propagace a terminace. Tento proces je velmi dobře prostudován, 

zejména u jednoduchých molekul,  a jeho obecné schéma je často publikováno - viz 

Obrázek 7 [36]. 

iniciace RH → R• + H• 

propagace 
R• + O2 → ROO• 

ROO• + RH → ROOH + R• 

větvení 

ROOH → RO• + •OH 

RO• + RH + O2 → ROH + ROO• 

•OH + RH + O2 → H2O + ROO• 

terminace 

ROO• + ROO• → ROOH + O2 

ROO• + R• → ROOH 

R• + R• →R-R
 

 

Obrázek 7: Klasické schéma mechanismu autooxidace oleje [36] 

Při iniciaci musí být přítomen radikál. Radikály, nebo také volné radikály, jsou takové 

štěpné produkty molekuly, které mají volný nepárový elektron. Obvykle jsou označovány 

jako R•. K jejich vytvoření je potřeba velké množství energie. Přítomnost takové částice 

při oxidaci olejů není v literatuře podrobně vysvětlena, ale podle některých autorů vzniká 

rozpadem hydroperoxidů, které jsou v olejích obvykle přítomny [11]. 
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Iniciační fáze autooxidace tuků spočívá v reakci tohoto prvního volného radikálu s vazbou 

C-H, kterou rozštěpí a sloučí se s vodíkem. Vznikající radikál je stabilizován rezonancí 

vazeb. Nejčastěji napadenou vazbou je vazba vodíku na uhlík mezi dvěma dvojnými 

vazbami. Čím nižší je disociační energie, která je potřebná pro rozštěpení této vazby, tím 

snazší je oxidace molekuly. Hodnoty disociační energie pro různé konfigurace dvojných 

vazeb v molekulách nenasycených kyselin [11] jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 6. 

Hodnota energie se vztahuje k rozštěpení vazby na uhlíku, který je označen tečkou jako 

volný radikál.  

Tabulka 6: Energie disociace vazeb pro různé konfigurace [11] 

 

 Struktura vazby Energie disociace (kcal.mol
-1)

 

1 Ċ – C = C 86,3±1,5 

2 Ċ – C=C – C 85,6±1,5 

3 C=C – Ċ – C=C 76±3 

4 Ċ – C=C – C=C 83±3 

5 C –Ċ – C=C 82,5±1,3 

 

Z hodnot uvedených v tabulce - viz Tabulka 6, vyplývá, že nejmenší energii disociace má 

kyselina linolenová, jejíž uspořádání dvojných vazeb je uvedeno ve třetím řádku. Lněný 

olej, který obsahuje nejvyšší podíl této kyseliny, má také nejvyšší sklon k samozáhřevu. 

Ve fázi propagační reaguje radikál vyšší mastné kyseliny k tripletovým kyslíkem za 

vytvoření peroxylového radikálu ROO•. Následně tento radikál reaguje s vodíkem jiné 

kyseliny a vzniká hydroperoxid ROOH a nový radikál kyseliny. V terminační fázi reagují 

spolu dva radikály a vytváří se stabilní produkt.  

Reakce se různým způsobem větví a vzniká řada různých produktů, protože běžně 

používané oleje neobsahují pouze triacylglyceroly, ale další látky, které mohou změnit 

schopnost olejů reagovat za produkce tepla svými promočními nebo inhibičními účinky.  

Vliv těchto látek je podrobně hodnocen ve studii [18], která je věnována především 

oxidační stabilitě olejů při zpracování a skladování, tedy při nižších teplotách. Za těchto 
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podmínek byly určeny faktory, které ovlivňují oxidační stabilitu olejů, a to teplota, světlo, 

koncentrace kyslíku, způsob zpracování oleje a složení mastných kyselin. Také jsou zde 

uvedeny rozdíly mezi autooxidací, která probíhá radikálově řetězovým mechanismem, a 

fotosenzitizovanou oxidací, kdy singletový kyslík přímo napadá dvojné vazby.
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2.4 Mackey test 

Mackey test je jedním z testů, který hodnotí oxidační samozahřívání. Tvarově definovanný 

vzorek pevného materiálu o určitých rozměrech je v atmosféře vzduchu zahříván na 

konstantní teplotu. Test je tedy prováděn za izotermických podmínek. Vzduch neproudí 

přes vzorek, ale pomocí trubic je do komor nasáván z okolní atmosféry v důsledku rozdílu 

teplot mezi komorami a okolím. Teplota vzorku je měřena v jeho středu pomocí teploměru 

nebo termočlánku. Pro zvýšení přesnosti měření je normou [6] předepsáno diferenciální 

uspořádání. Aparatura má dvě identické zkušební komory, v jedné je nosič se vzorkem, ve 

druhé pouze nosič. Výsledek se koriguje rozdílem mezi hodnotami získanými měření 

teploty v těchto dvou komorách při stanovení bez vzorku.  

V řadě modifikací tohoto testu jsou stanovena kritéria, podle nichž je olej považován za 

bezpečný nebo nebezpečný. Podle těchto kritérií je olej hodnocen podle dosažení teploty 

do určitého času. Například v publikaci [71] je uvedeno, že olej je hodnocen jako 

nebezpečný, jestliže teplota určená teploměrem dosáhne 200 °C během 2 hodin. Kritéria, 

podle kterých je olej hodnocen, jsou založena na praktických zkušenostech s oleji známého 

chování, jedná se tedy o test empirický. Některé odlišnosti v chování vzorků při testech 

nejsou teoreticky podloženy.  

V práci  [8] je uvedeno, že při použití Mackey testu pro hodnocení olivového oleje, který je 

považován za látku se sklonem k samozáhřevu, bylo po jedné hodině dosaženo pouze 

teploty 97 – 98 °C, takže olej byl považován za bezpečný. Při pokračování testu bylo po 4 

hodinách dosaženo teploty 228-241 °C, což poukazuje na nebezpečnost tohoto oleje. Je 

třeba podotknout, že sklon olivového oleje je v jiných pracích hodnocen jako sporný [9]. 

Hranice, která by oddělovala vzorky se sklonem k samovznícení od vzorků bez sklonu 

k samovznícení, nebyla zdůvodněna na základě prokazatelných důkazů. Později bylo 

doporučeno klasifikovat látky podle času, ve kterém bylo dosaženo 200 °C, ale toto časové 

kritérium nebylo uživateli testu akceptováno. 

V práci  [29] je  Mackey test hodnocen jako dobrá laboratorní zkouška pro hodnocení 

sklonu olejů nanesených na tkaninách. Upozorňuje na určitá omezení tohoto testu, jestliže 

je prováděn při teplotě 100 °C a dobu 2 hodin. Při těchto zkušebních podmínkách může 
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dojít k tomu, že přídavek antioxidantů zpomalí oxidační reakce, takže nárůst teploty se 

projeví nebo by se mohl projevit až v čase delším než 2 hodiny. Jestliže je při zpracování 

tkaniny napuštěné olejem používána teplota vyšší než 100 °C a delší čas než 2 hodiny, 

může dojít ke vznícení, přestože výsledek testu v omezeném časovém intervalu byl 

negativní. Jako řešení navrhuje provádět test za podmínek co nejbližších reálným 

podmínkám. Za vhodnější metodu považuje košíkovou metodu navrženou ve třicátých 

letech Frank-Kamenetským, která hodnotí i tvar a množství materiálu a blíží se tak více 

k reálným situacím. Ale tato metoda byla vyvinuta pro pevné látky a její využití pro látky 

kapalné může být sporné.  

V diskusi k metodě Mackey test  [13]  je uvedeno, že výsledek může být ovlivněn hustotou 

nosiče. Jako příklad uvádí výsledek stanovení lněného oleje na jutě, kdy při hustotě 131 

kg.m
-3

 byla maximální dosažená teplota cca 135 °C a při hustotě 218 kg.m
-3

 bylo dosaženo 

teploty téměř 260 °C. Uznává tento test jako vhodný pro indikaci nebezpečí samozáhřevu, 

ale nevylučuje možnost zpochybnění negativních výsledků. Hodnocení rizika samozáhřevu 

získané u malého vzorku při zvýšené teplotě nemusí být vždy identické s výsledky, kterou 

jsou získány u velkého vzorku při nižších teplotách.  

Metoda Mackey test je zmíněna v práci [79], která je zaměřena na určování příčin požárů, 

a zejména na analýzu olejů na požářištích. Mackey test je hodnocen jako nejznámější 

metoda pro hodnocení sklonu k samovznícení u rostlinných olejů. Uvádí také metodu 

podle normy ASTM D 6801-02a [7]. Tato norma je hodnocena jako lépe propracovaná, 

zejména s ohledem na používání tepelně izolované zkušební komory.  

Metoda „Diferenciální Mackey test“ je hodnocena ve většině případů jako metoda, která je 

vhodná pro určení sklonu k samozáhřevu u hořlavých kapalin nanesených na pevných 

nosičích, většinou tkanin celulózového charakteru. Metoda je v různých obměnách 

používána řadu let a její výsledky jsou stále považovány za průkazné. Ale negativní 

výsledky jsou někdy zpochybňovány, protože při zvýšených teplotách nebo při delším čase 

může i u takto hodnocených vzorků dojít k samovznícení. 
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2.4.1 Vývoj Mackey testu 

Mackey test patří k empirickým testům pro hodnocení olejů z hlediska jejich schopnosti 

samovolně se zahřívat. Jako prototyp testů, které hodnotí oxidativní samozáhřev, je uveden 

v přehledové publikaci [13]. Je to jediný empirický test, o kterém se zmiňuje tato 

publikace, která je věnována hodnocení samovolného záhřevu a řízení rizik s ním 

spojených.  

V publikaci [13] je uvedeno, že tento test byl poprvé uveden v publikacích „Mackey W 

McD., 1895, J. Soc. Chem. Ind., 14, 940“ a Mackey W McD., 1896, J. Soc. Chem. Ind., 

15, 90“. Byl vyvinut pro hodnocení sklonu k samovznícení a hodnocení nebezpečí vznícení 

spojeného s oxidací olejů používaných v provozech pro zpracování vlny.  

Podle [8] byl jako první uveřejněn popis testu prof. Ordwaye v roce 1884. V té době 

hledaly pojišťovací společnosti vhodnou metodu, kterou by mohly být kategorizovány 

oleje podle jejich sklonu k samovznícení. Provozům používajícím nebezpečnější oleje by 

byla přidělena vyšší pojišťovací sazba.  

S ohledem na dvojnou vazbu v olejích byl také používán standardní chemický postup 

určení jodového čísla, protože existoval předpoklad, že bude korelovat se sklonem 

k samovznícení. 

Bohužel výsledky jodového čísla pouze částečně indikovaly tento problém. Proto byla 

snaha vyvinout test, který bude skutečně hodnotit samozahřívání. Nejranějším testem 

popsaným do detailů, byl test prof. Ordway, vytvořený v roce 1884. 

Přístroj se skládal z horizontálně situovaného válce, do kterého byly umístěny dva smotky 

bavlny, jeden s olejem a druhý bez oleje, upevněné na dva teploměry. Teploměry byly 

umístěny v bavlně a do prostoru mezi ně. Válec byl umístěn do druhého válce a zahříván 

Bunsenovým kahanem.  

Obrázek takové aparatury byl například uveřejněn v roce 1928 Thompsonem [86] a je 

uveden na obrázku – viz Obrázek 8. 
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Obrázek 8: Aparatura pro Mackey test podle Ordwaye [86] 

Přístroj podle Mackeye z roku 1895 – viz Obrázek 9, představoval vylepšení tohoto testu, 

protože přesněji definoval tvar vzorku a způsob zahřívání, takže získané výsledky měly 

vyšší opakovatelnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Schéma aparatury z roku 1895 podle [71] 
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Test podle Mackeye spočívá v zahřívání vzorku oleje naneseného stejnoměrně na 

bavlněnou vatu v hmotnostním poměru 2 díly oleje na 1 díl vaty (14 g oleje a 7 g vaty). 

Vata s olejem se sroluje do tvaru válce, do jehož centra je umístěn teploměr, a takto 

upravený vzorek se vloží do drátěného košíku. Košík se vzorkem se umístí do nádoby 

opatřené dvojitým pláštěm naplněným vodou, pomocí kterého je vnitřní prostor vyhříván 

na konstantní teplotu 100 °C. Přístup vzduchu je zajištěn pomocí dvou trubic, z nichž jedna 

je zavedena až ke dnu. Jestliže teplota ve vzorku dosáhla 200 °C v čase do 2 hodin, byl 

hodnocený olej označen jako nebezpečný. 

O používání tohoto zařízení svědčí články v odborné literatuře, jako například článek 

z roku 1929 [5]. Jeho předmětem bylo používání výsledků Mackey testu pro hodnocení 

kvality bavlníkového oleje. Využití Mackey testu pro hodnocení citlivosti oleje z rybích 

jater k oxidaci navrhl v roce 1939 H. P. Kaufman, vedle využití tohoto testu pro hodnocení 

vlivu přídavků různých látek na proces oxidace [69]. 

Testovací zařízení, takto navržené Mackeyem, procházelo různými změnami postupu [13]. 

V původně navržené aparatuře bylo jako nosič používáno 7 g bavlny a navážka oleje byla 

14 g. Při tomto postupu byly rozdíly mezi jednotlivými oleji velmi malé a podle výsledků 

se daly odlišit pouze velmi reaktivní oleje od olejů s malým sklonem k samovznícení. 

Proto byla navržena modifikace [86], která spočívala ve zvýšení velikosti vzorku až na 30 

g bavlny a stejné množství oleje. Úměrně ke zvětšení velikosti vzorku bylo nutné také 

změnit dobu trvání zkoušky.  

Tato změna měla za následek, že došlo ke změně v hodnocení některých olejů. Například 

sádlo bylo vyhodnoceno jako reaktivnější než bavlníkový olej, ačkoliv v původním 

uspořádání podle Mackeye byl výsledek opačný. Rozdíl byl vysvětlován tím, že počáteční 

rychlost u sádla je vyšší, ale původně nižší rychlost zahřívání bavlníkového oleje se 

zvyšuje v důsledku autokatalytického působení vznikajících produktů oxidace. Tato změna 

rychlosti se mohla projevit až při testu prováděném po dostatečně dlouhou dobu, tj. po 

dobu delší, než je indukční doba řetězových reakcí [86].  

Jiný poměr mezi olejem a bavlnou si zvolil také [5]. Použil Mackey test pro hodnocení 

kvality rostlinných olejů používaných v potravinářství. Navážka bavlny i oleje byla 15 g. 

Jako nosič byly použity odpady z bavlny, které musely být předčištěny, aby bylo zaručeno 

stejnoměrné nanesení oleje na její povrch.  
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Porovnání Mackey testu s jinými metodami hodnocení sklonu olejů používaných 

v textilním průmyslu uvádí [87]. Podle něj je opět používáno 7 g bavlny na 14 g oleje. 

Uvádí přednosti této metody, především její jednoduchost, ale také její nevýhody. 

K hlavním nevýhodám patrně patří obtížnost získání shodných výsledků u různých 

laboratoří, ačkoliv na jednom a téže přístroji je možné získat výsledky s přijatelnou 

přesností. Jako důkaz uvádí práci [5], který zpracoval pomocí této aparatury vynikající 

studii olejů s různým obsahem volných mastných kyselin. Přehled navržených úprav je 

uveden v tabulce – viz Tabulka 7. 

Tabulka 7: Vývoj Mackey testu – jednokomorová aparatura 

 

Autor aparatury Rok Množství nosiče a oleje Zdroj 

Prof. Ordway 1884 50 g bavlny 50 g oleje [8][86] 

Mackey, W. M. 1895 7 g bavlněné vaty 14 g oleje [8] 

Mackey, W. M. 

(druhá verze, tzv. 

Cloth Oil Tester) 

1896 7 g bavlněné vaty 14 g oleje [8] 

1929 15 g bavlny 15 g oleje [5] 

1928 30 g bavlny 30 g oleje [86] 

1931 7 g bavlněné vaty 14 g oleje [87] 

1976 7 g bavlněné vaty 14 g oleje [71] 

 

V České republice byl odkaz na Mackey test uveden v publikaci [71]. Jedná se o 

jednokomorový přístroj, v němž se zkouší 14 g oleje naneseného na 7 g vaty. V této 

publikaci je upozornění, že test není jako analytická metody plnohodnotný, protože se i při 

stejných vnějších podmínkách pokusu získávají rozdílné výsledky. Dále se mohou 

vyskytnout klamné výsledky, jestliže oleje obsahují příměs rozpouštědel, což se s ohledem 

na způsob výroby často stává. Navrhuje proto doplnění tohoto testu jinou zkouškou.  

V podobě, ve které byl v této publikaci uveden, tj. jako jednokomorový přístroj zahřívaný 

vodní lázní, byl dlouhodobě používán pro hodnocení sklonu k samovznícení u různých 

typů olejů. Zkoušky byly prováděny v laboratořích VVUÚ, a.s.,  Ostrava - Radvanice, a 

v laboratořích TÚPO, Praha.  
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V současné době je pomocí Mackey testu určován sklon k samovznícení u olejů, které jsou 

používány pro úpravu příze před jejím použitím při výrobě textilií. Jednou z operací, 

kterou je surová vlna, bavlna nebo jiný materiál připravován k předení, je tzv. špikování. 

Vyčištěná a vytříděná surovina se mastí pomocí emulse z oleje a vody, která je nazývána 

špikovací prostředek. Emulse dodá vláknům větší hladkost a pružnost a zlepší se 

zpracování vláken na přízi. Špikovací prostředky se používají pro vlnu, hadry a další 

přírodní materiály [44] nebo pro syntetické a směsové materiály, jako v případě 

špikovacího přípravku BFA [34]. 

V roce 1976 byl Mackey test použit jako základ normy ASTM D 3523. Podle [8] byl pro 

aparaturu uvedenou v této normě použit kompromis mezi metodou podle Ordwaye a 

metodou podle Mackeye. Přístroj má 2 komory, pro bavlnu s olejem a pro bavlnu bez 

oleje, jako původní přístroj podle Ordwaye. Košíky válcovitého tvaru byly převzaty 

z metody podle Mackeye. Byl změněn poměr hodnocené kapaliny a bavlny, takže na 20 g 

bavlny je nanášeno 10 g kapaliny. Místo vaty je používán gáza, která má pravidelnou 

vazbu vláken a umožňuje pravidelnější nanesení oleje na svůj povrch. 

2.4.2 Metoda Diferenciální Mackey test 

Norma ASTM D 3523 vznikla v roce 1976 a byla několikrát revidována. Údaje uvedené 

níže se vztahují k její verzi z roku 2002 [6]. 

Metoda podle této normy je nazvána „Diferenciální Mackey test“, aby bylo patrné, že se 

liší od dřívějších verzí Mackey testu tím, že má dvě komory - vzorkovou a referenční. 

Jestliže je při testu zjištěna pozitivní teplotní diference mezi vzorkem a referenční látkou, 

je to důkaz termochemické reakce ve vzorku.  

Metoda je určena pro stanovení hodnoty samovolného zahřívání kapalných nebo pevných 

látek. Tato hodnota je označena zkratkou ΔTc.  

Hodnota samovolného zahřívání získaná touto metodou je kvalitativním ukazatelem stupně 

samozahřívání, které může nastat při vystavení vzorku vzduchu při zkušební teplotě. 

Protože při zkoušce dochází ke ztrátám tepla ze vzorku do lázně a zpomalení reakce v 

důsledku snížení koncentrace kyslíku, nelze velikosti zjištěného tepelného efektu 

přisuzovat kvantitativní význam. Pro tento test je postačujícím výsledkem určení, zda 
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dojde nebo nedojde ve vzorku k samozáhřevu o dostatečné velikosti a intenzitě pro vznik 

detekovatelného teplotního efektu. K samozáhřevu  může docházet při teplotě vyšší, než je 

teplota zkušební, a proto jestliže při zkušební teplotě nedojde k samozáhřevu, nelze 

vyloučit jeho vznik při vyšší teplotě.  

Tato norma je určena pro měření a popis reakce materiálů a výrobků na teplo za řízených 

podmínek a nesmí být používána pro popis nebo oceňování požárního nebezpečí nebo 

rizika materiálů, výrobků nebo zařízení za skutečných podmínek požáru. Nicméně 

výsledky tohoto testu mohou být používány jako prvek hodnocení požárního nebezpečí 

nebo požárního rizika, které bere v úvahu všechny faktory, které souvisí s hodnocením 

požárního nebezpečí nebo požárního rizika specifického použití. 

Postup stanovení podle této normy je uveden v experimentální části a byl doplněn 

podrobnostmi zjištěnými na základě práce s aparaturou. Dále jsou v něm uvedena 

bezpečnostní opatření, protože ta do znění normy zahrnuta nebyla. 

2.4.3 Způsob hodnocení výsledků měření 

Výstupem z měření je záznam teplot ve vzorkové a v referenční komoře v závislosti na 

čase. Teploty v rámci této práce byly zaznamenávány v minutových intervalech. Z tohoto 

záznamu se vypočítává výsledná hodnota podle postupu, který je uveden v kapitole 8 

normy [6]. Při výpočtu jsou užívány veličiny a vztahy, jejichž symboly jsou uvedeny 

včetně definic v tabulce – viz Tabulka 8. 

Tabulka 8: Seznam symbol a jejich definic používaných v normě [6] 

 

symbol  definice symbolu  

tS 
teplota v hodnoceném vzorku při jakémkoliv čase během 

zkoušky  

tR  teplota v referenčním vzorku v čase měření tS 

TS  maximální teplota v hodnoceném vzorku během zkoušky 

TR maximální teplota v referenčním vzorku během zkoušky 

Δt = tS - tR rozdíl teploty ve vzorkové a referenční komoře 

ΔT= TS - TR rozdíl teploty ve vzorkové a referenční komoře 
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symbol  definice symbolu  

BS  
rovnovážná teplota v hodnoceném vzorku během stanovení 

instrumentální nuly 

 BR 
rovnovážná teplota v referenčním vzorku během stanovení 

instrumentální nuly 

ΔTB = BS - BR  instrumentální nula 

ΔtC = Δt - ΔTB  hodnota samovolného záhřevu 

ΔTC = ΔT - ΔTB  hodnota samovolného záhřevu při maximální teplotě  

 

 

Nejprve musí být určena instrumentální nula jako rozdíl mezi rovnovážnou teplotou ve 

vzorkové a referenční komoře. Stanovení, při kterém toto měření probíhá, se provádí bez 

vzorku, ale stejným postupem jako při měření se vzorkem. 

Jako výsledek testu se uvádí hodnota samovolného záhřevu při maximální teplotě ve 

vzorkové komoře.  

V normě ASTM D 3523 [6] není uvedeno, jakou systematickou nebo náhodnou chybou 

jsou výsledky měření podle metody Diferenciální Mackey test zatíženy. Je to odůvodněno 

tím, že není dostatek laboratoří, vybavených tímto zařízením, které by mohly provést 

společný laboratorní program pro určení těchto chyb.  

Některé z hodnot charakterizujících rozptyl hodnot měření, především opakovatelnost, 

byly v rámci této práce vypočítány na základě naměřených dat.  
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3  VÝSLEDKY A JEJICH HODNOCENÍ 

V rámci experimentální části bylo provedeno sestrojení aparatury podle schémat a 

požadavků normy ASTM D3523-92 (2002) [6]. Po sestavení aparatury bylo provedeno její 

odzkoušení a ověření její funkčnosti. Aparatura byla použita pro hodnocení vzorků 

rostlinných olejů, které jsou běžně dostupné. Úpravy vybraných vzorků nebyly prováděny. 

Seznam vybraných olejů je uveden v tabulce - viz Tabulka 9.  

Tabulka 9: Seznam hodnocených rostlinných olejů 

 

číslo druh oleje název 

1 rostlinný olej CERESOL, rostlinný olej jednodruhový 

2 slunečnicový olej LUKANA, slunečnicový olej 

3 slunečnicový olej KAROLINA, slunečnicový olej rafinovaný 

4 řepkový olej KAROLINA, řepkový olej rafinovaný 

5 olivový olej CARBONELL, extra panenský olivový olej 

6 lněný olej PROVITA, olej lněný panenský 

 

Byly vybrány oleje, které se liší podle svého stupně náchylnosti k samozáhřevu. U lněného 

a slunečnicového oleje je předpokládaný vysoký stupeň náchylnosti k samozáhřevu, u 

řepkového a olivového oleje je sklon k samozáhřevu sporný. Různé druhy slunečnicového 

olej byly vybrány pro vzájemné porovnání. Cílem stanovení bylo určit metodou 

„Diferenciální Mackey test“ sklon vybraných olejů k samovznícení a vypracovat podrobný 

pracovní postup, který je zárukou pro dosažení dostatečně shodných výsledků stanovení. 

Norma [6] uvádí obecný postup, který byl proto doplněn. Dále byly provedeny testy, které 

ověřují vliv změn podmínek na výsledek stanovení. Výsledky metody „Diferenciální 

Mackey test“ byly porovnány s výsledky jiných metod, které jsou pro hodnocení sklonu 

olejů k samozáhřevu používány. Tato měření byla využita nejen pro vyhodnocení 

vybraných vzorků rostlinných olejů, ale také pro studium jevu samovznícení. 
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3.1 Sestrojení aparatury „Diferenciální Mackey test“ 

Podkladem pro sestavení aparatury pro Diferenciální Mackey test byla norma [6]. Norma 

obsahuje stručný popis stanovení a nákres aparatury. Jsou také uvedeny některé materiály 

použité pro aparaturu. Přesně jsou specifikovány měřicí termočlánky, jejich druh a 

tloušťka. 

Nákres části aparatury, tj. vyhřívací lázeň s přípojem ke chladiči a víko aparatury, je 

uveden na obrázku – viz Obrázek 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Nákres nádoby aparatury pro Diferenciální Mackey test [6] 

Detaily provedení víka, horní části košíku a držáku košíků s otvorem pro termočlánek je 

patrný z obrázku – viz Obrázek 11. Víko bylo vyrobeno na rozdíl od aparatury 

z keramického nehořlavého materiálu. Také horní ucpávka, která slouží pro upevnění 

košíků k víku aparatury, je z nehořlavého inertního materiálu.  
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Obrázek 11: Detaily provedení aparatury pro Diferenciální Mackey test [6] 

Aparatura je vyrobena podle požadavků normy z nerezového plechu. Je tvořena nádobou 

dvouplášťovou nádobou, která má vevnitř dvě samostatné komory, které jsou vyhřívány 

kapalinou v plášti.  

Z pláště jsou vyvedeny dvě trubičky, které slouží jako vývod k chladiči a k plnění kapaliny 

do pláště. Víko je tvořeno deskou z nehořlavého materiálu, ve které jsou dva otvory pro 

vkládání a upevnění válcovitých košíků. Každý košík má nehořlavé víčko spojené 

s košíkem pomocí bajonetového uzávěru. Ve středu víčka je otvor pro termočlánek. 

Ve víku aparatury je pro každou komoru upevněny dvě trubice, které slouží k přívodu 

vzduchu ke dnu komory a k odvodu spalin z prostoru komory. Pro chlazení vyhřívací 

kapaliny je používán skleněný chladič, který je připojený k jednomu z vývodů vyhřívacího 

pláště. Vzhled aparatury je uveden na obrázku – viz Obrázek 12. 
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Obrázek 12: Aparatura podle normy ASTM D3523-92 (2002) [6] 

Detail vnitřního uspořádání je patrný z obrázku – viz Obrázek 13. Ve víku jsou upevněny 

dva válcovité košíky určené pro vkládání vzorků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Detaily aparatury pro Diferenciální Mackey test  
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Pro každou komoru jsou ve víku dvě trubice, které slouží při přivádění vzduchu a odvod 

spalin. Aparatura je zahřívána pomocí topné desky, typ HD0, výrobce Harry Gestigkeit 

GmbH, Düsseldorf, Německo. Rozměry topné plochy je 300 x 300 mm a výkon je 

1800 W. Regulace výkonu je kontinuální a manuální.  

Pro chlazení páry vyhřívací kapaliny je používán vodou chlazený skleněný spirální chladič, 

připojený k vývodu z pláště aparatury. Teplota je měřena termočlánky typu J (železo – 

konstantan), výrobce Omega Engineering, Inc., dodavatel Jakar Electronics, spol. s r.o., 

Karviná. Rozsah měřených teplot je 0 až 750 °C. Termočlánky mají průměr 0,3 mm a jsou 

plášťované. Plášť je vyroben z nerezové oceli a měřicí spoj je uzemněn spojením 

s pláštěm. Průměr termočlánku s pláštěm je 1,57 mm. Takto uspořádaný termočlánek má 

rychlou odezvu a spoj termočlánku je chráněn před vnějšími vlivy. Podle informací 

výrobce Omega [65] je přesnost termočlánků v uvedeném teplotním rozsahu 1,1 °C nebo 

0,4 % z měřené teploty. 

Termočlánky jsou pomocí miniaturních konektorů typu NMP spojeny s prodlužovacím 

vedením. Oba výrobky jsou určeny pro termočlánky typu J (výrobce Omega Engineering, 

Inc., dodavatel Jakar Electronics, spol. s r.o., Karviná).  

Podle normy [6] jsou používány dva termočlánky, každý pro jednu komoru. Navíc, mimo 

požadavky určené normou, byl v této aparatuře použit třetí termočlánek, který byl 

vývodem na přední straně aparatury zasunut do kapaliny v plášti a používán pro kontrolu 

její teploty.  

Termočlánky jsou připojeny přes sběrnici i100 Box s měřicí kartou v PC a termoelektrické 

napětí je snímáno a zapisováno pomocí programu InstruNet ©.  

Program InstruNet provádí převod napětí na teplotu a záznam měřených hodnot ve 

zvolených časových intervalech po zvolenou dobu měření. Podle údajů výrobce je při 

tomto připojení přesnost měření teploty termočlánkem typu J ±0,5 °C v teplotním rozsahu -

100 do 1200 °C [41]. Tento údaj nezahrnuje chybu samotného termočlánku, ale udává 

chybu kompenzace referenčního (studeného) spoje, chybu měření napětí a jeho linearizace. 

Protože mezi termočlánkem a sběrnicí je prodlužovací vedení, může být rozsah přesnosti 

termočlánku vyšší, než udává výrobce. Proto bylo provedeno testování přesnosti.  
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3.1.1 Testování měřicího systému 

Při stanovení Mackey test je teplota měřena 3 plášťovanými termočlánky typu J (železo – 

konstantan), výrobce Omega Engineering, Inc. Termočlánky jsou používány pro měření 

teploty referenční a vzorkové komory a pro kontrolu teploty lázně.  

Výrobce udává v teplotním rozmezí 0 až 750 °C standardní chybu ±2,2 °C nebo 0,75 % 

z měřené hodnoty podle ANSI Standard C96.1. Druhý údaj platí především pro teploty nad 

290 °C. Termočlánky se zvýšenou přesností mají chybu lepší než 1,1°C nebo 0,4 % 

z měřené hodnoty [66].  

Pro zjištění, zda měření termočlánky v zapojení na PC má odpovídající přesnost, bylo 

provedeno ověřovací měření. Účelem měření bylo zjistit, zda termočlánky v zapojení 

stejném jako při měření, dávají výsledky s vyhovující přesností v předpokládaném rozsahu 

teploty.  

Je obecně známo, že hodnoty teploty zjištěné termočlánky se mezi sebou vždy poněkud 

liší, i když odpovídají obecné závislosti napětí na teplotě pro danou kombinaci kovů. Tyto 

odlišnosti jsou dané rozdíly v provedení měřicích spojů a nehomogenitou v materiálu 

drátů. Protože měření při Mackey testu používá dvou termočlánků a výsledek testu závisí 

na jejich rozdílu, je vhodné vybrat takový pár termočlánků, jejichž výsledky se od sebe liší 

co nejméně. Proto bylo testování zaměřeno i na to, které z termočlánků tvoří pár 

s nejmenšími rozdíly při měření.  

Měření bylo provedeno při teplotách 100 °C a 200 °C, které odpovídají teplotě varu dvou 

kapalin používaných při Mackey testu pro udržování konstantní teploty obou komor v 

zařízení. Jednalo se o vodu, destilovanou nebo deionizovanou, jejíž bod varu je za 

standardních podmínek 100 °C, a o diethylénglykol (ethan-1,2-diol, CAS 107-21-1), jehož 

bod varu je podle bezpečnostního listu 196 - 198 °C [12].  

Termočlánky byly pomocí prodlužovacího vedení připojeny ke svorkovnici a z ní byl 

signál veden do PC. Záznam měřených hodnot, časový interval jejich měření a další 

parametry, včetně teplotní kompenzace referenčních spojů termočlánků byly řízeny 

software „InstruNet“ [67]. Všechny parametry měření byly shodné jako parametry užívané 

při Mackey testu.  
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Všechny 3 termočlánky byly upevněny na laboratorním stojanu a ponořeny do olejové 

lázně termostatu Hueber, typ CC1, výrobce Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH, 

Offenburg, Německo. Teplotní stabilita termostatu je 0,02 °C. Náplní termostatu byl olej  

Rhodosil Oil M50. 

Stejným způsobem byl do lázně umístěn kalibrovaný teploměr, který sloužil jako 

porovnávací měřidlo. Referenční rtuťový teploměr bylo obalový, s rozsahem -10 až 

200 °C, dělení po 1 °C, desetiny stupně bylo možno pouze odhadovat s přesností ± 0,5 °C 

(Kalibrační protokol 7282F/06 ze dne 11. 10. 2006). 

Termočlánky i teploměr byly umístěny tak, aby jejich měřicí konce byly co nejblíže u sebe, 

ale aby nedocházelo k jejich vzájemnému dotyku. Termostat byl nastaven na zvolenou 

teplotu a kontinuálně promícháván. Po ustálení teploty byl zahájen zápis hodnot udávaných 

termočlánky.  

Záznam z měření byl zpracován do grafů. Při prvním měření byl termostat nastaven na 

teplotu 100 °C - viz Obrázek 14. Hodnota na referenčním teploměru byla 100,0 °C. 

 

 

Obrázek 14: Porovnání měření teploty termočlánky a teploměrem při 100 °C 
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Z grafu vyplývá, že všechny termočlánky zapojené v uspořádání jako při měření Mackey 

testu vykazují zápornou odchylku od referenční hodnoty. Termočlánky připojené ke kanálu 

4 a kanálu 7 vykazují větší vzájemnou shodu. Výsledky kanálu 10 jsou blíže referenční 

hodnotě.  

Další měření bylo provedeno při teplotě 200 °C. Referenční rtuťový teploměr po dobu 

měření ukazoval teplotu 199,5 °C. Grafický záznam měření je uveden na obrázku – viz 

Obrázek 15. 

 

 

Obrázek 15: Porovnání měření teploty termočlánky a teploměrem při 199,5 °C 
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10 jsou nad referenční hodnotou.  

Z grafického znázornění vyplývá, že termočlánky připojené ke kanálům 4 a 7 dávají 
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termočlánky připojené ke kanálům 4 a 7. Navíc se případné odchylky vyruší, protože 

základem výpočtu výsledku je rozdíl naměřených hodnot teploty.  

Z měření bylo zjištěno, že maximální odchylka mezi hodnotou referenčního rtuťového 

teploměru a termočlánky při teplotě 100 °C je 1,1 °C a při teplotě 199,5 °C je odchylka 0,5 

°C.  

Z hodnocení vyplývá, že odchylka měření termočlánky zapojenými stejně jako při měření 

Diferenciálním Mackey testem od referenční hodnoty není vyšší, než odchylka udávaná 

výrobcem, tj. ±1,1 °C.  

3.1.2 Ověřování funkce aparatury 

Metoda „Diferenciální Mackey test“ byla vyvinuta pro určení hodnoty samovolného 

záhřevu pevných nebo kapalných látek. Jedná se o určení, zda dojde nebo nedojde ve 

vzorku k samozáhřevu o dostatečné velikosti a intenzitě pro vznik detekovatelného 

teplotního efektu [6]. Základní funkcí aparatury je schopnost odlišit kapaliny se sklonem 

k samovznícení od olejů, které tuto vlastnost nemají. Tato funkce byla ověřena 

experimentálně.  

V rámci bakalářské práce [59] byl na aparatuře sestrojené v souladu s normou [6] 

vyhodnocen samovolný záhřev motorových olejů, fritovacího oleje a fermeže. Motorové 

oleje obsahují především nasycené uhlovodíky, a proto nemají sklon k samozáhřevu 

v důsledku reakce kyslíku s dvojnými vazbami. Fritovací olej je výrobci upravován 

přídavnými látkami tak, aby nedocházelo k jeho oxidaci při nižších teplotách. Proto lze 

také u něj předpokládat, že při nižších teplotách nebude k samovznícení docházet. Poslední 

použitá kapalin, fermež, je naopak známá svým vysokým sklonem k samovznícení, a její 

používání je spojeno s častým výskytem požárů po nanesení fermeže na pevný nosič. 

Seznam použitých olejů je uveden v tabulce – viz Tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Charakteristika testovaných olejů  

název charakteristika výrobce poznámka 

LUKANA 
rostlinný olej 

jednodruhový 

SETUZA a.s., Ústí 

nad Labem 
fritovací olej 

CINOL 10W-40 
polosyntetický 

motorový olej 

Morávia-Chem, 

s.r.o., Slušovice 

odolný proti 

oxidaci a korozi 
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FERMENA fermež napouštěcí 

BALAK, a.s., 

Kralupy nad 

Vltavou 

směs 

nízkovroucího 

hydrogenovaného 

benzínu a lněného 

oleje 

 

V uvedené práci [59] byly naměřeny teploty vznícení použitých látek metodou podle 

normy ČSN EN 14522 [25] a hodnoty samovolného záhřevu ∆Tc při použití aparatury pro 

Diferenciální Mackey test podle [6] za použití vody jako vyhřívacího media. Teplota lázně 

se pohybovala v rozmezí 98 až 100 °C. Výsledky stanovení jsou zpracován tabelárně – viz 

Tabulka 11. Hodnota TS znamená teplotu ve vzorku a hodnota TR je teplota v referenční 

komoře, hodnota ΔT je rozdílem těchto hodnot. 

Tabulka 11: Výsledky stanovení samovolného záhřevu [59] 

 

druh oleje 
t. vznícení 

(°C) 

TS 

(°C) 

TR 

(°C) 

ΔT 

(°C) 

LUKANA 420 104,9 101,6 3,3 

CINOL 345 78,9 75,1 3,8 

FERMENA 245 200,7 100,4 100,3 

 

 

Z tabulky vyplývá, že u fermeže se projevil významný sklon k samovznícení, který se 

projevil v silném nárůstu teploty ve vzorkové komoře. To znamená, že pomocí aparatury 

pro Diferenciální Mackey test byl prokázán samozáhřev u kapaliny, která je známá svým 

sklonem k samovznícení. Tím bylo prokázáno, že aparatura je funkční a je schopna určit 

kapaliny se silným sklonem k samovznícení. 

U motorového oleje Cinol a u fritovacího oleje Lukana došlo také ke zvýšení teploty ve 

vzorkové komoře proti teplotě komory referenční. Nárůst byl malý, 3,3 °C v případě 

Lukany a 3,8 °C v připadě Cinolu. Nelze vyloučit, že tento nárůst leží v mezích chyby 

stanovení a v tom případě by tento nárůst byl nevýznamný.  

Stejné závěry byly získány i v rámci jiných prací na jiné aparatuře, postavené v souladu 

s normou [6]. V práci [37] byly hodnoceny motorový a hydraulický olej, u kterých nedošlo 

ke zvýšení teploty ve vzorkové komoře proti teplotě v referenční komoře. Při hodnocení 

lněné fermeže došlo ke zvýšení teploty ve vzorku téměř o 154 °C nad referenční teplotu. 
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Jako další byla měřena emailová barva, u které rovněž došlo k samozáhřevu a teplota ve 

vzorku přesáhla referenční teplotu o 31,8 °C.  

Na základě těchto stanovení je patrné, že pomocí aparatury byly rozlišeny kapaliny se 

silným sklonem k samozáhřevu a kapaliny s malým nebo žádným sklonem k samozáhřevu 

a aparatura je funkční. 
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3.1.3 Pracovní postup 

Postup měření je popsán v normě [6]. Následující postup uvádí některé podrobnosti 

zjištěné na základě zkušeností získaných při měření v rámci této práce. Tyto zásady jsou 

zaměřeny na dosažení větší přesnosti stanovení a také na zabezpečení bezpečného 

používání přístroje.  

Principem metody je měření teploty, která je dosažena ve vzorku naneseném na 

chirurgickou gázu, a měření teploty ve stejně upravené gáze, která je bez vzorku. Hodnota, 

o kterou teplota ve vzorku překročí teplotu v gáze bez vzorku je podkladem pro výpočet 

hodnoty samovolného samozáhřevu a tedy mírou náchylnosti hodnoceného vzorku 

k samovznícení.  

Dvojitý plášť aparatury se naplní 2000 ml destilované vody. Jako vyhřívací medium může 

být používána i jiná kapalina s vhodným bodem varu. Aparatura není vybavena 

stavoznakem, který by umožnil vizuální kontrolu dostatečného obsahu kapaliny. Proto byla 

aparatura před každým stanovením zvážena pro zjištění obsahu kapaliny a její případné 

doplnění. Poté byla aparatura umístěna na varnou desku. Protože nelze vyloučit, že varná 

deska zahřívá aparaturu nerovnoměrně, byla na varné desce vyznačena poloha aparatury a 

na toto místo byla vždy aparatura po naplnění znovu postavena.  

Po umístění aparatury na varnou desku byla aparatura připojena k chladiči a zahřívána, až 

byl pozorován ustálený reflux. Aparatura má dva vývody, k jednomu byl připojen chladič a 

druhý vývod byl používán jako otvor pro termočlánek, jehož funkcí bylo kontrolní měření. 

Prostor kolem kontrolního termočlánku byl utěsněn, protože při varu kapaliny z něj může 

vycházet pára nebo vystřikovat kapalina. 

Jako nosič byla používána chirurgická gáza ve formě přířezů o rozměru 15x15 cm. Jednalo 

se o přířezy z hydrofilní gázy, výrobce Panep s.r.o., Trenčín, 100 % bavlna, 17 nití na 2 

cm. Tyto čtvercové přířezy byly váženy na (20,00±0,05) g a z takto odváženého množství 

byly srolovány do tvaru válečku. Vždy byly i do referenční komory připraveny nové 

válečky z nepoužité gázy. Protože drátěné košíky mají délku 15 cm, vyplnily gázové 

válečky celý prostor košíku.  

Naplněné košíky byly vloženy do aparatury, upevněny k víku a do jejich středu byly 

zasunuty termočlánky, které byly označeny tak, aby jejich měřicí konce byly v polovině 
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délky gázového válečku. Aby při zasouvání termočlánku nedocházelo ke shrnování gázy a 

také aby byly termočlánky v centru válečku, byl při rolování vložen do centra válečku drát 

o stejném průměru jako termočlánek. Tento drát byl po zhotovení válečku vytažen a 

nahrazen termočlánkem. 

Gáza určená pro vzorkovou komoru byla před rolováním nasycena hodnoceným olejem. 

Olej byl odvážen v množství (10,000 ±0,001) g a rovnoměrně po kapkách nanesen na 

gázu.  

Po vložení košíků do aparatury bylo zahájeno měření teploty ve vzorku a v referenční gáze 

a také teploty v lázni. Měření byla zaznamenávána v intervalu 1 minuty. Zápis hodnot má 

být podle normy realizován pomocí zapisovače. V provedení, které bylo použito v této 

práci, je pro zápis používáno PC zařízení vybavené digitalizačním programem. Rozlišení 

požadované normou, tj. 0,5 K, bylo dodrženo.  

V normě je doporučena délka trvání testu od 4 do 72 hodin. Vzhledem k tomu, že záhřev je 

realizován vařící kapalinou s chladičem, nelze aparaturu nechat bez dohledu. Nepřetržité 

měření po dlouhou dobu je spojeno s obtížemi při zajištění dohledu.  

Pokud je používána jako vyhřívací medium hořlavá kapalina, je třeba uvážit její 

bezpečnostně technické parametry. Jedná se především o teplotu vzplanutí nebo vznícení, 

kterým je nutno přizpůsobit postup měření a přijmout potřebná bezpečnostní opatření. 

Jedním z nich je doplnění aparatury o pojistku zajišťující vypnutí zahřívání před 

dosažením nebezpečné teploty.  

V průběhu stanovení dochází v případě samozáhřevu hodnoceného vzorku ke zvyšování 

jeho teploty a ke zvyšování teploty gázy. Při tomto zahřívání dochází k rozkladu olejů a ke 

žhnutí nebo hoření gázy nasycené olejem. Vznikající plynné látky jsou zdraví škodlivé, 

jako například akrolein. Proto by mělo být zajištěno dostatečné větrání nebo odsávání 

vznikajících plynných zplodin.  

Po ukončení stanovení je třeba vypnout zahřívání aparatury, ale chlazení par musí být 

funkční, dokud nedojde k dostatečnému vychladnutí zahřívací lázně.  

Metoda je doporučena pro kapaliny i pevné látky nanesené na celulózových nosičích. 

Nejsou vhodné pro látky na kovovém povrchu. Nedoporučuje se použití polymerů, které 

tají při teplotě nižší než 200 °C, protože může dojít k poškození košíků a obou komor. 
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3.2 Hodnocení preciznosti metody „Diferenciální Mackey test“ 

Každý naměřený výsledek je zatížen určitou odchylkou způsobenou náhodnými nebo 

systematickými vlivy. V normě [6] není uvedeno, jakou systematickou nebo náhodnou 

chybou jsou výsledky měření podle metody Diferenciální Mackey test zatíženy. Je to 

odůvodněno tím, že není dostatek laboratoří, vybavených tímto zařízením, které by mohly 

provést společný laboratorní program pro určení těchto chyb. Některé z hodnot 

charakterizujících rozptyl hodnot měření byly v rámci této práce vypočítány na základě 

naměřených dat.  

Přesnost měření nebylo možné u metody Diferenciální Mackey test naměřit, protože není 

známá pravá hodnota měřené veličiny a neexistuje ani standard (etalon) se zanedbatelnou 

nejistotou měření, nebo konvenční hodnota veličiny. Proto nebylo možné určit ani další 

veličiny s tím související, a to systematickou chybu a vychýlení metody (bias). 

Precisnost měření, tj. shodnost, byla stanovena na základě opakovaných měření. Pro 

vyjádření těsnosti shody byla určena směrodatná odchylka stanovení za daných podmínek. 

Výstupem z měření metodou DMT je záznam teplot ve vzorkové a v referenční komoře 

v závislosti na čase. Interval záznamu není v normě specifikován. Teploty v rámci této 

práce byly zaznamenávány v minutových intervalech. Z toho záznamu se vypočítává 

výsledná hodnota podle postupu, který je uveden v kapitole 8 normy [6]. Při výpočtu jsou 

užívány veličiny a vztahy, jejichž symboly jsou uvedeny včetně definic v tabulce - viz 

Tabulka 8. 

Kromě výsledku, tj. hodnoty samovolného záhřevu při stanovení daného vzorku, musí být 

určena instrumentální nula. Vypočítá se jako rozdíl mezi rovnovážnou teplotou ve 

vzorkové a referenční komoře. Stanovení, při kterém toto měření probíhá, se provádí bez 

vzorku, ale stejným postupem jako při měření se vzorkem. 

Měření a výpočet instrumentální nuly bylo provedeno při dvou teplotách, při teplotě varu 

vody, tj. 100 °C, a za použití ethylénglykolu jako náplně lázně při teplotě přibližně 190 °C. 

Pro určení preciznosti metody byl vybrán vzorek 3, slunečnicový olej, který vykazuje 

samozáhřev při obou teplotách. Při teplotě 100 °C byl také hodnocen vzorek 4, řepkový 
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olej, který při teplotě 100 °C nemá sklon k samozáhřevu. Cílem bylo zjištění, zda 

preciznost metody závisí na teplotě měření a ne sklonu vzorků k samozáhřevu. 

 

3.2.1  Stanovení instrumentální nuly 

Stanovení instrumentální nuly bylo provedeno za dodržení všech podmínek a 

předepsaných postupů, ale bez použití vzorku. V případě Diferenciálního Mackey testu je 

jeho použití nezbytné. Výsledek testu metodikou je určován jako rozdíl mezi nárůstem 

teploty vzorku a hodnotou instrumentální nuly ΔTB. Stanovením instrumentální nuly se 

zjišťují rozdíly v teplotě referenční a vzorkové měřicí komory, které jsou způsobeny jinými 

vlivy, než samozáhřev hodnoceného vzorku oleje. Příčinou může být vnitřní uspořádání 

aparatury, rozmístění topných těles v topné desce nebo rozdíl teploty v důsledku 

nepřesností termočlánků. I když uspořádání obou komor je stejné, mohou se projevit 

rozdíly v teplotě obou komor.  

Postupem popsaným v normě byly získány tyto hodnoty instrumentální nuly ΔTB pro vodu 

(6,4±0,8) °C a (11,2±2,8) °C pro etylenglykol. Podrobnosti k výpočtu jsou uvedeny 

v Příloze B. 

 

3.2.2 Stanovení hodnoty samozáhřevu slunečnicového oleje při teplotě 190 °C  

Pro hodnocení z hlediska shodnosti stanovení v etylenglykolu byl použit vzorek 3, 

slunečnicový olej Karolina. Průběh samozáhřevu ve vzorkové komoře u osmi provedených 

testů je graficky znázorněn na obrázku – viz Obrázek 16, kde je uveden nárůst teploty ve 

vzorkové komoře. Z grafu vyplývá, že ve všech testech teplota stoupala, nejprve pomaleji, 

po dosažení přibližně 120 °C prudce. Maximální teploty bylo dosaženo v různém čase od 

zahájení. Testy číslo 1 a 5 až 8 byly provedeny v rámci této práce, testy číslo 2 až 4 byly 

převzaty z práce [51]. 
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Obrázek 16: Průběh samozáhřevu slunečnicového oleje (vzorek 3)  

 

Seznam testů a výsledek výpočtu hodnoty samovolného záhřevu ΔTC je uveden v tabulce – 

viz Tabulka 12. V tabulce jsou uvedeny tyto hodnoty: 

 Teplota lázně TL v okamžiku dosažení maximální hodnoty ve vzorkové komoře 

 Teplota TS maximální dosažená teplota ve vzorkové komoře 

 Teplota TR teplota v referenční komoře v okamžiku dosažení maximální hodnoty 

ve vzorkové komoře 

 Hodnota ΔT, která byla vypočítána jako rozdíl teplot TS a TR 

 Hodnota ΔTC, která byla vypočítána jako rozdíl hodnoty ΔT a hodnoty 

instrumentální nuly ΔTB. Její hodnota je pro stanovení v etylenglykolu 11,2. 

 

Tabulka 12: Samovolný záhřev ΔTC pro slunečnicový olej při teplotě 190 °C 

 

Test TL (°C) TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

1 184,5 341,5 166,8 174,7 163,5 

2 194,1 307,3 151,2 156,1 144,9 
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3 194,8 229,0 152,3 76,7 65,5 

4 192,2 264,6 147,8 116,8 105,6 

5 179,5 330,6 138,6 192,0 180,8 

6 178,5 351,8 148,2 203,6 192,4 

7 194,6 280,8 166,0 114,8 103,6 

8 164,8 280,1 123,7 156,4 145,2 

 

Rozptyl vypočítaných hodnot samovolného záhřevu ΔTC je poměrně značný. Rozdíl 

maximální a minimální hodnoty je 126,9 °C. Proto byla data nejprve testována pro zjištění 

odlehlých hodnot. Pro testování byl použit neparametrický Dixonův test [30], který je  

použitelný pro hodnocení souborů dat s neznámým rozdělením nebo pro hodnocení malých 

soborů dat.  

 

V rámci určení extrémních hodnot je testována nulová hypotéza H0: Nejmenší, resp. 

největší hodnota ve výběru není extrémně vzdálená od ostatních. 

Pro test odlehlosti nejmenší hodnoty byl použit vztah [30]: 

 

 

rovnice 1 

 

Pro test odlehlosti největší hodnoty byl použit vztah: 

 

rovnice 2 

 

Kritická hodnota je pro obě kritéria stejná a je tabelovaná. Pro počet měření n = 8 a hladinu 

významnosti p = 0,05 je její hodnota 0,468. 

Vypočítané kritérium pro nejmenší hodnotu je 0,3002 a pro největší hodnotu je 0,0914. 

Protože obě hodnoty jsou menší než kritická hodnota, nelze nulovou hypotézu zamítnout. 

Obě hodnoty nelze považovat za odlehlé, a proto nebyly ze souboru dat vyloučeny.  

Normalita dat a jejich charakteristika byla analyzována pomocí statistického programu QC 

Expert. Podle základní statistické analýzy dat, bylo určeno, že data jsou nezávislá, 
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homogenní a mají normální rozdělení. Shoda výběrového rozdělení naměřených dat a 

aproximační křivka Gaussova rozdělení (zelená křivka) je znázorněna na obrázku – viz 

Obrázek 17.  

 

 

Obrázek 17: Jádrový odhad hustoty pravděpodobnosti pro výběry 

 

Vyhledávání odlehlých hodnot bylo provedeno pomocí krabicového grafu, kterým je 

diagnostikována míra polohy rozdělení náhodné veličiny - viz Obrázek 18.  

 

 

Obrázek 18: Krabicový graf výsledků hodnocení slunečnicového oleje (etylenglykol) 

Dolní a horní vnitřní hradby, které odpovídají minimální a maximální hodnotě souboru, 

vymezují prostor, ve kterém jsou soustředěny výsledky měření. Hodnoty pod, resp. nad 

těmito hranicemi, jsou považovány za odlehlé hodnoty. Z grafu vyplývá, že v tomto 

souboru dat žádná odlehlá data nejsou. Polohy kratších stran obdélníku vybarveného 

zeleně jsou určeny dolním (Q0,25) a horním (Q0,75) kvartilem daného souboru a určují 
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polohu 50 % dat ze souboru. Medián je ve středu obdélníku a bíle je označena ta část 

obdélníku, které odpovídá intervalu spolehlivosti mediánu. Z toho, že téměř celý obdélník 

je vybarven bíle, vyplývá, že naměřená data mají velký rozptyl. 

Dále byl proveden výpočet průměru a výběrové průměrné odchylky pomocí programu 

Excel, za použití funkce Analýza dat – popisná statistika. Vybrané parametry z tohoto 

výpočtu jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 13. 

Tabulka 13: Vybrané parametry statistické analýzy slunečnicového oleje (etylenglykol) 

 

Stř. hodnota 137,6875 

Chyba stř. hodnoty 15,2535 

Medián (Q0,50) 145,05 

Dolní kvartil(Q0,25) 104,1 

Horní kvartil (Q0,75) 176,5 

Směr. odchylka 43,1434 

Rozptyl výběru 1861,3555 

Špičatost -0,7011 

Šikmost -0,4433 

Rozdíl max-min 126,9 

Minimum 65,5 

Maximum 192,4 

Součet 1101,5 

Počet 8 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 36,0688 

 

 

Pro vzorek 3, slunečnicový olej, hodnocený při teplotě okolí přibližně 190 °C, byla 

vypočítána hodnota samozáhřevu ΔTC = 137,7 °C se směrodatnou odchylkou 15,3 °C. 

Interval spolehlivosti určený z rozpětí je (137,7±36,8) °C pro tuto sérii měření.  

Opakovatelnost metody, vypočítaná z tohoto měření podle [32], je 42,8 °C. 

Tyto výsledky byly určeny na 95 % hladině spolehlivosti.  
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3.2.3 Hodnota samozáhřevu slunečnicového oleje při teplotě 100 °C 

Pro hodnocení byl použit stejný olej jako při rozboru výsledků stanovení Mackey test 

s etylenglykolem, tj. slunečnicový olej Karolina, vzorek 3. Jako médium pro záhřev byla 

použita deionizovaná voda.  

Průběh teploty ve vzorkové komoře v grafickém znázornění je uvedena na obrázku – viz 

Obrázek 19. Z tohoto grafu je patrné, že na rozdíl proti stanovení při vyšší teplotě dosahuje 

většinou teplota ve vzorcích maxima a pak klesá na teplotu lázně.  
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Obrázek 19: Průběh samozáhřevu slunečnicového oleje (vzorek 3) 

Maxima většiny vzorků nastává přibližně ve stejném čase. Výjimkou jsou testy 2 a 3, které 

dosahují maxima dříve než ostatní vzorky. Dále se od ostatních liší testy 10 a 13, u kterých 

dochází k dosažení dvou maximálních teplot během každého stanovení. 

Výsledky opakovaných stanovení jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 14, včetně 

výsledku výpočtu hodnoty samovolného záhřevu ΔTC. V tabulce jsou uvedeny stejné 

parametry ve stupních Celsia jako v tabulce – viz Tabulka 12.  
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Hodnota ΔTC byla pro lázeň naplněnou vodou vypočítána jako rozdíl hodnoty ΔT a 

hodnoty instrumentální nuly ΔTB, jejíž hodnota je 6,4 °C.  

Tabulka 14: Hodnoty samovolného záhřevu ΔTC pro slunečnicový olej (voda) 

 

Rozptyl vypočítaných hodnot samovolného záhřevu ΔTC je značný. Rozdíl maximální a 

minimální hodnoty je 365,2 °C. Proto byla data nejprve testována pro zjištění odlehlých 

hodnot. Pro testování byl použit Dixonův test, stejně jako v předchozí kapitole. Kritická 

hodnota je pro nejmenší i největší hodnotu stejná a je tabelovaná. Pro počet měření n = 14 

a hladinu významnosti p = 0,05 je její hodnota 0,349 [30]. 

Pro výpočet byly použity rovnice 1 a rovnice 2. Vypočítaná hodnota kritéria pro nejmenší 

hodnotu (test 2) je 0,265. Tato hodnota je menší, než tabelovaná kritická hodnota, a proto 

nulovou hypotézu nelze zamítnout. Nejmenší hodnota zůstává v souboru hodnocených dat. 

Vypočítaná hodnota kritéria pro největší hodnotu je 0,390. Tato hodnota je větší, než 

tabelovaná kritická hodnota a proto je nulová hypotéza zamítnuta. Proto je výsledek testu 

13 vyloučen ze souboru.  

Tento test neudává příčinu odlišnosti vyloučeného údaje. Z průběhu stanovení je patrné, že 

u testu 13 došlo k dosažení dvou teplotních maxim a druhé maximum vedlo k hoření. 

Test TL (°C) TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

1 98,3 287,1 91,1 196,0 189,6 

2 98,7 174,5 91,6 82,9 76,5 

3 98,0 396,1 90,6 305,5 299,1 

4 98,7 308,3 90,4 217,9 211,5 

5 98,8 267,7 88,2 179,5 173,1 

6 98,9 321,4 90,0 231,4 225,0 

7 98,8 321,2 90,2 231,0 224,6 

8 89,7 319,3 99,2 220,1 213,7 

9 98,9 314,8 90,5 224,3 217,9 

10 99,3 372,4 91,2 281,2 274,8 

11 98,9 310,6 90,4 220,2 213,8 

12 99,0 320,8 90,3 230,5 224,1 

13 98,8 538,4 90,3 448,1 441,7 

14 99,3 304,4 88,2 216,2 209,8 
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U ostatních vzorků došlo k zvýšení na maximální teplotu a pak k jejímu poklesu na teplotu 

okolí. Naměřená data po vyloučení testu 13 byla analyzována pomocí statistického 

programu QC Expert. Z tohoto hodnocení byl určen typ výběrového rozdělení a odhad jeho 

parametrů Z rozboru vyplynulo, že data mají normální rozdělení, ale jsou závislá a nejsou 

homogenní. Z analýzy dat po vyloučení výsledku 13 byly určeny další odlehlé body – viz 

Obrázek 20. 

 

 

Obrázek 20: Krabicový graf výsledků hodnocení slunečnicového oleje (voda) 

Podle tohoto hodnocení by měly být jako odlehlé vyloučen výsledky testů 1, 2, 3, 5 a 10. 

Po vyloučení výsledků těchto testů má soubor dat normální rozdělení, je homogenní a data 

jsou nezávislá. Testy, které byly zařazeny do tohoto souboru, jsou uvedeny v tabulce – viz 

Tabulka 15. 

Tabulka 15: Vybrané hodnoty samovolného záhřevu ΔTC pro slunečnicový olej (voda) 

 

Test TL (°C) TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

4 98,7 308,3 90,4 217,9 211,5 

6 98,9 321,4 90,0 231,4 225,0 

7 98,8 321,2 90,2 231,0 224,6 

8 89,7 319,3 99,2 220,1 213,7 

9 98,9 314,8 90,5 224,3 217,9 

11 98,9 310,6 90,4 220,2 213,8 

12 99,0 320,8 90,3 230,5 224,1 

14 99,3 304,4 88,2 216,2 209,8 
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Z tohoto souboru byl proveden výpočet průměru a výběrové průměrné odchylky pomocí 

programu Excel, za použití funkce Analýza dat – popisná statistika. Hlavní parametry 

z tohoto výpočtu jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 16. 

Tabulka 16: Parametry statistické analýzy slunečnicového oleje (voda) 

 

Střední hodnota 217,55 

Chyba stř. hodnoty 2,2110 

Medián 215,85 

Směr. odchylka 6,2539 

Rozptyl výběru 39,1114 

Špičatost -2,0409 

Šikmost 0,1932 

Rozdíl max-min 15,2 

Minimum 209,8 

Maximum 225,0 

Součet 1740,4 

Počet 8 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 5,2284 

 

Pro vzorek 3, slunečnicový olej, hodnocený při teplotě okolí 100 °C, byla vypočítána 

hodnota samozáhřevu ΔTC = 217,6 °C se směrodatnou odchylkou 2,2 °C. Interval 

spolehlivosti určený z rozpětí je (217,6 ±5,2) °C. Mez opakovatelnosti metody vypočítaná 

podle [32] je 6,2 °C. Tyto výsledky byly určeny na 95 % hladině spolehlivosti.  

 

3.2.4 Hodnota samozáhřevu řepkového oleje při teplotě 100 °C 

Pro další hodnocení byl použit řepkový olej Karolina, vzorek 4, který na rozdíl od 

slunečnicového oleje nemá sklon k samozáhřevu. Jako médium pro ohřev aparatury byla 

použita deionizovaná voda. Výsledky opakovaných stanovení jsou uvedeny v tabulce – viz 

Tabulka 17, včetně výsledku výpočtu hodnoty samovolného záhřevu ΔTC. V tabulce jsou 

uvedeny stejné parametry ve stupních Celsia jako v tabulce – viz Tabulka 12. Hodnota 

instrumentální nuly ΔTB,je pro lázeň naplněnou vodou rovna 6,4 °C. 
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Tabulka 17: Přehled testů řepkového oleje a výpočet hodnoty samozáhřevu 

 

Test TL (°C) TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

4-1 98,5 96,6 91,2 5,4 -1,0 

4-2 98,7 97,4 91,7 5,6 -0,8 

4-3 98,7 95,5 90,5 4,9 -1,5 

4-4 98,8 95,7 89,4 6,2 -0,2 

4-5 98,8 93,1 90 3,1 -3,3 

4-6 98,9 95,0 90,6 4,4 -2,0 

4-7 98,7 96,1 90,1 5,9 -0,5 

4-8 99,1 95,9 88,8 7,1 0,7 

4-9 98,7 96,7 90,6 6,1 -0,3 

4-10 98,6 95,4 89,8 5,6 -0,8 

 

Průběh teploty ve vzorkové komoře v grafickém znázornění je uvedena na obrázku – viz 

Obrázek 21. Z tohoto grafu je patrné, že teplota ve vzorkové komoře u všech testů po 

dosažení teploty okolí stagnovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Teplota ve vzorkové komoře při stanovení řepkového oleje 

Průběh teploty ve vzorku  řepkového oleje, 

vz. 4
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Z hodnoty v tabulce i z grafu vyplývá, že nedošlo k samozáhřevu. Tento závěr také 

vyplývá z vizuálního hodnocení vzorků po stanovení. Vzhled gázy, na které byl hodnocený 

olej nanesen, byl stejný jako před stanovením bez známek změny barvy způsobené 

zvýšenou teplotou. U tohoto oleje nebyly nalezeny žádné známky samovolného záhřevu. 

 

Pro testování výskytu odlehlých hodnot byl použit Dixonův test. Kritická hodnota kritéria 

pro nejmenší i největší hodnotu je stejná a je tabelovaná. Pro počet měření n = 10 a hladinu 

významnosti p = 0,05 je její hodnota 0,412 [30]. 

Pro výpočet byly použity rovnice 1 a rovnice 2. Vypočítaná hodnota kritéria pro nejmenší 

hodnotu (test 2) je 0,325. Vypočítaná hodnota kritéria pro největší hodnotu je 0,225.  

V obou případech je hodnota menší, než tabelovaná kritická hodnota, a proto nulovou 

hypotézu nelze zamítnout. Obě hodnoty podle tohoto testu nejsou odlehlé. 

Naměřená data byla analyzována pomocí statistického programu QC Expert. Z tohoto 

hodnocení byl určen výsledek testu 4–5, který je odlehlý – viz Obrázek 22. 

 

 

 

Obrázek 22: Krabicový graf výsledků hodnocení řepkového oleje (voda) 

 

Po vyloučení výsledku tohoto testu byl určen typ výběrového rozdělení a odhad jeho 

parametrů. Z rozboru upraveného souboru vyplynulo, že data mají normální rozdělení, jsou 

nezávislá a homogenní. Tím byly splněny podmínky pro výpočet parametrů normálního 

rozdělení. Shoda výběrového rozdělení naměřených dat a aproximační křivka Gaussova 

rozdělení (zelená křivka) je znázorněna na obrázku – viz Obrázek 23. 
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Obrázek 23: Shoda výběrového rozdělení a teoretického Gaussova rozdělení 

  

Z tohoto souboru po vyloučení výsledku testu 4-5 byl proveden výpočet průměru a 

výběrové průměrné odchylky pomocí programu Excel, za použití funkce Analýza dat – 

popisná statistika. Hlavní parametry z tohoto výpočtu jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 

18. 

Tabulka 18: Parametry statistické analýzy řepkového oleje (voda) 

 

Stř. hodnota -0,7111 

Chyba stř. hodnoty 0,2595 

Medián -0,8 

Směr. odchylka 0,7785 

Rozptyl výběru 0,6061 

Špičatost 0,6913 

Šikmost 0,1242 

Rozdíl max-min 2,7 

Minimum -2,0 

Maximum 0,7 

Součet -6,4 

Počet 9 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,5984 

 

Pro vzorek 4, řepkový olej, hodnocený při teplotě okolí 100 °C, byla vypočítána hodnota 

samozáhřevu ΔTC = - 0,7 °C se směrodatnou odchylkou 0,3 °C. Interval spolehlivosti 
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určený z rozpětí je (- 0,7±0,6) °C. Mez opakovatelnosti metody, vypočítaná podle [32] je 

0,7 °C. Tyto výsledky byly určeny na 95 % hladině spolehlivosti.  

Z provedených měření a jejich vyhodnocení vyplývá, že rozptyl výsledků při opakovaných 

testech za stejných podmínek je značný zejména při vyšší teplotě – viz stanovení 

slunečnicového oleje při teplotě 190 °C. Při teplotě 100 °C je již směrodatná odchylka 

stanovení i mez opakovatelnosti přijatelná jak u vzorku s vysokou náchylnosti 

k samozáhřevu, tak u vzorku bez náchylnosti. Úroveň rozptylu hodnot odpovídá obvyklým 

hodnotám při stanovení technicko - požárních parametrů. 

3.2.5 Vliv množství vzorku na výsledek stanovení 

V normě ASTM D 3523-92 je v kapitole 7.2 uvedeno, že pro stanovení hodnoty 

samovolného zahřívání kapalných látek se používá 20 g stočené gázy, do které se nechá 

nasáknout 10 g testované kapaliny. Testování vlivu změny množství kapaliny na výsledek 

stanovení bylo provedeno v práci [51]. Výsledky získané v uvedené práci byly použity pro 

vyhodnocení vlivu změny množství rostlinného oleje na výsledek stanovení. 

Pro hodnocení byl použit vzorek č. 3, slunečnicový olej Karolina. Pro stanovení byl použit 

přístroj podle normy [6] s etylenglykolem jako náplní lázně. Kanál č. 4 byl připojen 

k termočlánku v referenční komoře a kanál č. 7 k termočlánku v komoře určené pro 

vzorek. Teplota lázně (kanál 10) byla také sledována, ale do výpočtu nebyla zahrnuta. 

Přehled testů a podmínek stanovení je uveden v  tabulce viz Tabulka 19. Všechna 

naměřená data byla před výpočty zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Z bezpečnostních 

důvodů byly pokusy ukončeny, jakmile teplota ve vzorkové komoře dosáhla 300 °C.  

Přehled průběhu teploty ve vzorkové komoře u jednotlivých testů je graficky znázorněn na 

obrázku – viz Obrázek 24. Testy 1, 2 a 3 byly provedeny s 10 g slunečnicového olej, jak 

vyžaduje norma a testy 4, 5 a 6 byly provedeny s 20 g oleje.  
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Obrázek 24: Hodnocení vlivu množství oleje na výsledek Diferenciálního Mackey testu 

 

Z grafu je patrné, že průběh záhřevu vzorkové komory není výrazně odlišný pro testy s 10 

g oleje, test 1, 2 a 3, od testů s 20 g oleje, testy 4, 5 a 6.  

K hodnocení výsledků podle normy [6] se používá rozdíl mezi teplotou vzorkové a 

referenční komory. Souhrn těchto výsledků je uveden v tabulce – viz Tabulka 19. 

V tabulce jsou použity tyto symboly: 

 

TS  : maximální teplota v hodnoceném vzorku během zkoušky 

TR : maximální teplota v referenčním vzorku během zkoušky 

ΔT : diference TS - TR 

ΔTC : ΔT - ΔTB hodnota samovolného záhřevu 

 

Hodnota samovolného záhřevu ΔTC se vypočítá odečtením instrumentální nuly od 

diference mezi teplotou vzorkové a referenční komory. Hodnota instrumentální nuly pro 

náplň lázně etylenglykol je (11,2 ± 2,7) °C.  
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Tabulka 19: Hodnoty samovolného záhřevu ΔTC 

 

Test č. Navážka (g) TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

1 10 307,3 151,2 156,1 144,9 

2 10 229,0 152,3 76,7 65,5 

3 10 264,6 147,8 116,8 105,6 

4 20 265,4 151,9 113,5 102,3 

5 20 261,5 149,6 111,9 100,7 

6 20 272,7 147,2 125,5 114,3 

 

Pro zjištění, zda velikost navážky ovlivňuje dosažený výsledek, bylo provedeno statistické 

testování shodnosti průměrů samovolného záhřevu ΔTC dvou souborů. Jeden soubor dat 

tvořily testy za použití 10 g oleje a druhý za použití 20 g oleje. 

Pro testování byl využit Lordův test, který je použitelný pro malé soubory. Testováním 

shodnosti výsledků se ověřuje nulová hypotéza, že absolutní hodnota rozdílu mezi průměry 

není statisticky významný na zvolené hladině významnosti. Postup výpočtu a kritická 

statistika u0,05 byly převzaty z [32]. Statistika u se vypočítá podle vzorce: 

 

 

rovnice 3 

 

Výsledky výpočtu jsou zpracovány tabelárně – viz Tabulka 20. 

Tabulka 20: Testování shodnosti podle Lordova testu 

 

Průměr x10 105,33 °C Průměr x20 105,77 °C 

Rozpětí R10 79,4 °C Rozpětí R20 13,6 °C 

Hodnota u 0,005 
Kritická hodnota 

u0,05 
0,636 

Hladina 

významnosti 
0,05 Počet stanovení n 3 

 

2010

2010

RR

xx
u
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Protože kritická hodnota u0,05 je větší než vypočítaná hodnota u, je přijata nulová hypotéza, 

že rozdíl mezi průměry lze vysvětlit přítomností náhodných chyb obou výsledků. Náhodné 

chyby při stanovení ovlivňují výsledky stanovení více než zvýšené množství oleje ve 

vzorku. Poměrně značný rozptyl hodnot při stanovení při zvýšené teplotě má proto jinou 

příčinu než změnu množství oleje na nosiči.  
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3.3 Výsledky stanovení metodou „Diferenciální Mackey test“ 

Metodou „Diferenciální Mackey test“ bylo v souladu s požadavky normy [6] provedeno 

stanovení rostlinných olejů, jejichž seznam je uveden v tabulce 9 – viz Tabulka 9: Seznam 

hodnocených rostlinných olejů. Při stanovení bylo na 20 g chirurgické gázy naneseno 10 g 

hodnoceného oleje a gáza byla srolována. Váleček gázy se vzorkem byl vložen do 

vzorkové komory a váleček bez vzorku do referenční komory. Teplota byla měřena 

termočlánky. Stanovení bylo provedeno za dvou teplot. Při teplotě přibližně 190 °C byl 

náplní lázně etylenglykol, při teplotě přibližně 100 °C byla náplní zahřívací lázně voda.  

U každého vzorku byla určena maximální hodnota ve vzorkové komoře TS a teplota 

v referenční komoře, v době naměření maxima v komoře vzorkové TR. Z jejich rozdílu 

byla vypočítána hodnota ΔT a z ní byla vypočítána hodnota samovolného záhřevu ΔTC, 

která byla vypočítána jako rozdíl hodnoty ΔT a hodnoty instrumentální nuly ΔTB. Podle 

hodnoty samovolného záhřevu ΔTc byly jednotlivé vzorky vyhodnoceny z hlediska jejich 

sklonu k samozáhřevu.  

3.3.1 Stanovení při teplotě 190 °C 

Postupem podle normy bylo vyhodnoceno 6 vzorků rostlinných olejů. Hodnota 

instrumentální nuly ΔTB = 11,2 pro tuto teplotu byla určena v kapitole 4.2.1. Výsledné 

hodnoty jsou zpracovány tabelárně – viz Tabulka 21. Každý olej byl hodnocen dvakrát a 

uvedený výsledek je průměrem těchto dvou stanovení. 

Tabulka 21: Hodnota samovolného záhřevu u jednotlivých olejů při 190 °C 

vzorek č. druh oleje ΔT (°C) ΔTC (°C) 

1 rostlinný olej 158,3 147,1 

2 slunečnicový olej 290,6 279,4 

3 slunečnicový olej 174,7 163,5 

4 řepkový olej 164,5 153,3 

5 olivový olej 92,2 81,0 

6 lněný olej 137,1 125,9 
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Při hodnocení při vyšší teplotě se všechny oleje projevily jako náchylné k samozáhřevu. 

Rozdíly mezi jednotlivými vzorky jsou značné a dostačující pro jejich hodnocení, případně 

kategorizaci. Jako nejreaktivnější byly vyhodnoceny oba slunečnicové oleje, přičemž 

rozdíl mezi jejich hodnotami je 115,9 °C. Nižší sklon k samozáhřevu mají rostlinný, 

řepkový a olivový olej. 

Pouze lněný olej, u kterého byla předpokládána nejvyšší hodnota, byl vyhodnocen jako 

méně náchylný k samozáhřevu. Nižší hodnota ΔTc byla zjištěna pouze u olivového oleje.  

 

3.3.2 Stanovení při teplotě 100 °C 

Postupem podle normy bylo vyhodnoceno 6 vzorků rostlinných olejů. Hodnota 

instrumentální nuly ΔTB = 6,4 pro tuto teplotu byla určena v kapitole 4.2.1. Výsledné 

hodnoty jsou zpracovány tabelárně – viz Tabulka 22. Každý olej byl hodnocen dvakrát a 

uvedený výsledek je průměrem těchto dvou stanovení. 

Tabulka 22: Hodnota samovolného záhřevu u jednotlivých olejů při 100 °C 

vzorek č. druh oleje ΔT (°C) ΔTC (°C) 

1 rostlinný olej 5,7 -0,8 

2 slunečnicový olej 20,9 14,5 

3 slunečnicový olej 44,6 38,2 

4 řepkový olej 6,1 -0,4 

5 olivový olej 17,8 11,4 

6 lněný olej 117,6 111,2 

 

Podle těchto výsledků má nejvyšší hodnotu samozáhřevu lněný olej, jak bylo očekáváno. 

Dále byly jako oleje se sklonem k samozáhřevu vyhodnoceny oba vzorky slunečnicového 

oleje a olivový olej. U rostlinného a řepkového oleje nebyl zjištěn sklon k samozáhřevu. 

Výsledky odpovídají chování těchto olejů v reálných podmínkách a hodnocení olejů 

v odborné literatuře. 



 88 

3.3.3 Porovnání stanovených hodnot samozáhřevu při různých teplotách 

Vliv zvýšené teploty se projevil na zvýšení hodnoty samozáhřevu proti stanovení při 

teplotě 100 °C. Při teplotě 190 °C byl u všech vzorků zjištěn sklon k samozáhřevu. 

Grafické vyjádření rozdílu mezi hodnotou samozáhřevu ΔTC u hodnocených olejů je 

uvedeno na obrázku - viz Obrázek 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Ovlivnění hodnoty samovolného záhřevu teplotou stanovení 

Zvýšení hodnoty ΔTC je spojeno s tím, že rychlost oxidace, která je hlavní příčinou 

zvyšování teploty v důsledku exotermického efektu, se zvyšuje s nárůstem teploty podle 

Arrheniova vztahu. 

Z grafického znázornění je patrné zejména odlišné chování vzorku lněného oleje, jehož 

hodnota ΔTC při zvýšené teplotě klesla. Tento pokles může souviset s vysokým obsahem 

kyseliny linolenové v molekule triacylglyceridu, která reaguje s kyslíkem i při nižších 

teplotách.  

Kromě očekávaného zvýšení hodnoty samozáhřevu došlo také ke změně pořadí 

jednotlivých olejů - viz Tabulka 23. 
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Tabulka 23: Hodnocení samozáhřevu rostlinných olejů 

vzorek č. druh oleje 
teplota 190 °C teplota 100 °C 

ΔTC (°C) pořadí ΔTC (°C) pořadí 

1 rostlinný olej 147,1 4 -0,8 6 

2 
slunečnicový 

olej 
279,4 1 14,5 3 

3 
slunečnicový 

olej 
163,5 2 38,2 2 

4 řepkový olej 153,3 3 -0,4 5 

5 olivový olej 81,0 6 11,4 4 

6 lněný olej 125,9 5 111,2 1 

 

 

Tato změna pořadí může být způsobena tím, že rostlinné oleje jsou směsi různých látek. 

Vedle triacylglyderidů obsahují diglyceridy, volné mastné kyseliny a látky 

s antioxidačními účinky. Jejich obsah se mění v poměrně širokých mezích (v řádu procent) 

v závislosti na místu původu, způsobu zpracování apod. Jejich reaktivita ke kyslíku se 

může měnit s rostoucí teplotou v různé míře a v důsledku toho dochází k různému zvýšení 

hodnoty samozáhřevu při změně teploty.  

Při obou teplotách vykázaly oba slunečnicové oleje vysokou reaktivitu. Jsou tedy 

nebezpečné jako příčina požáru v širokém teplotním rozmezí. 

Řepkový olej nemá sklon k samozáhřevu při teplotě 100 °C, ale při zvýšené teplotě se 

samozahřívání. Je proto nebezpečný především při zvýšené teplotě. Také u rostlinného 

oleje a olivového oleje dochází ke zvýšení hodnoty samozáhřevu. Z toho vyplývá, že při 

posuzování možnosti, že tyto oleje mohou být příčinou požáru, je třeba zohlednit i reálné 

podmínky, ve kterých se tyto oleje nacházejí.  

Metodu Diferenciální Mackey test je možné použít jak pro klasifikaci kapalin z hlediska 

jejich hodnoty samozáhřevu, ale také pro hodnocení vlivu podmínek na hodnotu 

samozáhřevu.  
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3.4 Výsledky stanovení rostlinných olejů metodou jodového čísla 

Princip měření metodou jodového čísla spočívá v tom, že hodnocená látka v kapalné formě 

je titrována činidlem, které obsahuje jód, jako jodid bromný BrJ (Hanušova metoda) nebo 

jodid chlorný ClJ (Wijsova metoda). Jód štěpí dvojné vazby olejů a váže se na jejich 

molekulu. Čím vyšší je spotřeba jódu, tím vyšší je obsah dvojných vazeb. Jodové číslo je 

udáváno jako spotřebovaný jód (v gramech) na 100 gramů hodnocené látky. Jestliže je 

jodové číslo větší než 100, je olej považován náchylný k samovznícení.  

Stanovení jodového čísla bylo provedeno akreditovanou zkušební laboratoří č. 1051 

(MVDr. Pavel Mikuláš, Laboratoř pro vyšetřování potravin) podle metody uvedené 

v normě ČSN 58 8761. Tato norma je v současné době neplatná a byla nahrazena normou  

normou ČSN EN ISO 3961[27]. Princip stanovení se v podstatné míře nezměnil. 

Výsledky stanovení jodového čísla jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 24. V této tabulce 

jsou pro porovnání dále uvedeny hodnoty jodového čísla podle [9], které vychází ze 

stanovení řady vzorků olejů a v posledním sloupci uvedeny hodnoty jodového čísla podle 

[45]. 

Tabulka 24: Hodnoty jodového čísla u hodnocených vzorků 

 použitý olej jodové číslo 

(g/100 g) 

jodové číslo 

podle [9] 

jodové číslo 

podle [45] 

1 
CERESOL, rostlinný olej 

jednodruhový (J SO)  124 - - 

2 LUKANA, slunečnicový olej, 132 126 − 136 110-143 

3 
KAROLINA, Sunflower oil 

refined, 129 126 − 136 110-143 

4 
KAROLINA, Rapeseed oil 

refined, 108 95 − 105 94-120 

5 
CARBONELL, extra panenský 

olivový olej, 83 70 − 100 75-94 

6 PROVITA, olej lněný panenský, 118 175 − 204 170-190 

7 
COMPERIO, vepřové škvařené 

sádlo 64 53 − 77 - 
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Pro porovnání rostlinných olejů bylo jodové číslo také stanoveno pro vzorek sádla, které 

jako živočišný tuk nemá sklon k samovznícení a obsahuje pouze nízký obsah dvojných 

vazeb. Hodnota jeho jodového čísla je hluboko pod hranicí 100 a tím potvrzuje, že sklon 

k samovznícení je málo pravděpodobný.  

Také olivový olej má hodnotu jodového čísla pod hranicí 100. Proto lze očekávat, že tento 

olej bude mít sklon k samovznícení nízký nebo vůbec žádný. Tento olej je tvořen 

především oleáty, které mají v řetězci pouze jednu dvojnou vazbu. Z toho vyplývá, že nižší 

jodové číslo odpovídá jeho složení, jak bylo potvrzeno i údaji z literatury.  

Vzorek lněného oleje má nižší hodnotu jodového čísla, než odpovídá hodnotám z 

literatury. Takto nízká hodnota nebyla očekávána i proto, že lněný olej je hlavní součástí 

napouštěcích fermeží, které jsou známé svým značným sklonem k samovznícení. Příčinou 

může být chybné stanovení nebo nižší obsah lněného oleje ve výrobku v důsledku způsobu 

jeho zpracování. 

U obou vzorků slunečnicového oleje byl zjištěn nejvyšší počet dvojných vazeb.  

Ostatní hodnoty jodového čísla stanovené experimentálně jsou v souladu s hodnotami 

zjištěnými z literatury – viz Tabulka 24. Metoda jodového čísla je vhodná zejména pro 

základní klasifikaci olejů.  
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3.5 Výsledky stanovení metodou termické analýzy 

Metody termické analýzy byly použity pro určení oxidační stability olejů při zvýšené 

teplotě. Hodnocení vychází z předpokladu, že nízká odolnost oleje vůči oxidaci souvisí 

s jeho zvýšenou náchylností k samovznícení. 

Hodnocené oleje byly analyzovány jednak samotné a jednak po nanesení na nosič. Cílem 

stanovení bylo ověření, zda je tato metoda vhodná pro vyhodnocení oxidační stability olej 

a dále k vyhodnocení vlivu nosiče, který usnadňuje přístup kyslíku k molekulám oleje. 

V další sérii stanovení byly hodnoceny různé druhy nosiče s cílem hodnocení vlivu 

jednotlivých materiálů na výsledek stanovení. 

3.5.1 Termická analýza olejů 

Hodnocení termogravimetrickou analýzou (TG) a diferenciální termickou analýzou (DTA) 

bylo provedeno na přístroji METTLER TOLEDO TGA/SDTA851 podle nastaveného 

teplotního programu: 

 25 – 120 °C rychlostí 25 °C/min 

 120 – 500 °C rychlostí 2,5 °C/min 

 500 – 800 °C rychlostí 50 °C/min 

 

Stanovení bylo provedeno v laboratořích FBI, Katedra požární ochrany. Měření, 

vyhodnocení a grafické zpracování výsledků provedl Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. 

K samovznícení olejů dochází až po jejich nanesení na pevný nosič a proto bylo provedeno 

také hodnocení rozdílů mezi chováním čistého vzorku a vzorku smíchaného s pevným 

nosičem, který zvyšoval přístup kyslíku ke vzorku. Aby samotný nosič neovlivňoval 

průběh oxidačních a rozkladných reakcí, byl použit inertní materiál, kterým byl práškový 

oxid hlinitý. Obě látky byly smíchány v poměru 20 mg oleje a 60 mg Al2O3. 

Hodnoceny byly vzorky olejů uvedené v tabulce - viz Tabulka 9, a vzorek sádla, který je 

označen číslem 7. Sádlo neobsahuje žádné nenasycené vazby, a proto bylo použito pro 

porovnání vlivu těchto vazeb na chování vzorků při zahřívání. Výsledné grafy termické 

analýzy jsou uvedeny v Příloze C. 
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3.5.1.1 TG analýza olejů 

 

Tepelný rozklad olejů probíhal v několika fázích, většinou ve třech, přičemž druhá fáze 

rozkladu samotných olejů byla rozdělena na několik různě výrazných píků.  

Celkově probíhal tepelný rozklad u všech vzorků oleje velmi podobně, nejvyšší hodnoty 

rychlosti úbytku i vývoje tepla byly zaznamenány u vzorku 7 (sádlo), podobný průběh byl 

zaznamenán u vzorku 5 (olivový olej).  

V první fázi dochází ke snižování hmotnosti v důsledku odtěkávání prchavých podílů, ale 

dochází i k oxidaci. Ve druhé fázi dochází k značnému úbytku hmotnosti a tvorbě 

uhlíkatých zbytků. Oxidace těchto zbytků probíhala ve třetí fázi. 

Nejvýznamnější body na termogravimetrických křivkách jsou zpracovány tabelárně, pro 

samotné oleje jsou výsledky uvedeny v tabulce – viz Tabulka 25. Hodnoty, které nebyly 

odečteny, jsou označeny písmenem N. 

V tabulace jsou uvedeny tyto hodnoty: 

T1: teplota počátku poklesu hmotnosti v první fázi (°C) 

T2: teplota maximální rychlosti úbytku hmotnosti v první fázi (°C) 

R1: maximální rychlost úbytku hmotnosti v první fázi (mg.min
-1

) 

T3: teplota počátku poklesu hmotnosti ve druhé fázi (°C) 

T4: teplota maximální rychlosti úbytku hmotnosti ve druhé fázi (°C) 

R2: maximální rychlost úbytku hmotnosti ve druhé fázi (mg.min
-1

) 

T5: teplota počátku poklesu hmotnosti ve třetí fázi (°C) 

T6: teplota maximální rychlosti úbytku hmotnosti ve třetí fázi (°C) 

R3: maximální rychlost úbytku hmotnosti ve třetí fázi (mg.min
-1

) 
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Tabulka 25: Význačné hodnoty na TG křivce u olejů 

hodnota 

 

vzorek č. 

1 2 3 4 5 6 7 

T1 200 130 200 200 200 200 200 

T2 303 300 311 312 325 314 330 

R1 0,0125 0,008 0,011 0,018 0,027 0,012 0,039 

T3 360 340 358 335 335 345 350 

T4 385 380 380 385 386 385 385 

R2 0,03 0,024 0,036 0,024 0,019 0,031 0,02 

T5 435 460 450 448 445 455 N 

T6 N N N N 450 465 N 

R3 N N N N 0,008 0,013 0,01 

3.5.1.2 TG analýza olejů na substrátu 

Oleje na substrátu byly hodnoceny obdobným způsobem jako samotné oleje, včetně 

označení nejvýznamnějších bodů. Výsledky pro oleje na substrátu jsou uvedeny v tabulce 

– viz Tabulka 26.  

Tabulka 26: Význačné hodnoty na TG křivce u olejů na substrátu 

hodnota 
vzorek č. 

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 

T1 170 165 165 170 190 200 200 

T2 220 200 205 218 208 215 225 

R1 0,0065 0,0065 0,0075 0,01 0,021 0,0095 0,022 

T3 240 240 240 260 243 240 265 

T4 310 310 310 310 310 310 310 

R2 0,0185 0,018 0,0183 0,0178 0,018 0,018 0,018 

T5 360 370 370 375 375 375 360 

T6 430 425 430 430 425 428 425 

R3 0,008 0,008 0,008 0,0072 0,006 0,0078 0,006 
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Při hodnocení olejů na substrátu je patrný větší sklon k oxidaci než při hodnocení 

samotných olejů, který se projevil zvýšením hmotnosti vzorků již při teplotách pod 120 °C. 

U hodnocených vzorků se zvýšení hmotnosti pohybovalo od 2 do 4 %. Dále se projevují 

odlišnosti v odolnosti vůči termické oxidaci u jednotlivých olejů. U samotných olejů je 

hodnota T1 prakticky konstantní, pro všechny oleje s výjimkou vzorku 2 má hodnotu 200 

°C. U olejů na nosiči se tato hodnota pohybuje od 165 do 200 °C.  

V první fázi se průběh rozkladu u jednotlivých olejů se substráty lišil (viz obr. 6, Příloha 

C) a konec této fáze se pohybuje od 235 °C až do 260 °C. Zajímavá je shoda v chování 

vzorku 7 a 5, které vykazují nejvyšší hodnotu rychlosti úbytku, stejně jak tomu bylo při 

hodnocení samotných olejů. Druhá a třetí fáze probíhaly u všech vzorků téměř shodně.  

3.5.1.3 Porovnání výsledků TG 

Z výsledků vyplývá, že všechny analyzované oleje nanesené na substrátu vykazovaly nižší 

tepelnou stabilitu a ve všech případech na začátku zkoušky byl u nich zaznamenán vzestup 

hmotnosti v důsledku oxidace. Z toho vyplývá, že nanesení na substrát způsobilo snadnější 

přístup kyslíku k oleji.  

I v dalších fázích tepelného rozkladu byla oxidace olejů na substrátu oproti čistému oleji 

výraznější. U analýz bez substrátu byla pozorovatelná jejich karbonizace. Oleje na 

substrátu v průběhu zahřívání nekarbonizovaly nebo karbonizovaly jen málo.  

Porovnání výsledků bylo provedeno podle hodnoty T2 u olejů a T2S u olejů na substrátu, 

tj. podle teploty maximální rychlosti úbytku hmotnosti v první fázi (°C) – viz Tabulka 27. 

Tabulka 27: Pořadí vzorků podle jejich termooxidační stability 

vzorek 

č. 
druh oleje T2 (°C) pořadí T2S (°C) pořadí 

1 rostlinný olej 303 2 220 6 

2 slunečnicový olej 300 1 200 1 

3 slunečnicový olej 311 3 205 2 

4 řepkový olej 312 4 218 4 

5 olivový olej 325 6 208 3 

6 lněný olej 314 5 215 5 

7 vepřové sádlo 330 7 225 7 
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Z porovnání vyplývá, že slunečnicový olej (vzorek 2) je nejméně odolný vůči působení 

tepla jako olej i po nanesení na substrát. Ve druhém případě nastává maximální úbytek 

hmotnosti o 100 °C dříve než v prvním. To znamená, že tento olej lze pokládat za 

nejnáchylnější k samovznícení.  

Před provedením zkoušek bylo předpokládáno, že nejmenší odolnost vůči oxidaci bude 

vykazovat lněný olej, který obsahuje nejvyšší obsah kyseliny linolenové, ale zjištěný 

výsledek tomu neodpovídá.  

Posledním vzorkem, který se rozkládá při nejvyšší teplotě, je vzorek 7, vepřové sádlo, 

v jehož molekule je počet dvojných vazeb nejnižší ze všech hodnocených materiálů. 

Ostatní vzorky mají v obou případech různé pořadí, které je určeno faktory nezahrnutými 

v tomto hodnocení. 

Největší snížení teploty, při které dochází k úbytku hmotnosti nejvyšší rychlostí, byla 

zjištěna u olivového oleje. Lze předpokládat, že tato změna byla způsobena vyšším 

obsahem kyslíku a proto tento olej obsahuje více látek, které se za podmínek zkoušky 

reagují s kyslíkem za tvorby těkavých látek, například přírodní antioxidanty. Tento 

předpoklad vyžaduje potvrzení dalšími zkouškami.  

Hodnocený parametr, tj. teplota maximální rychlosti úbytku hmotnosti v první fázi, má 

vypovídací schopnost ve smyslu určení odolnost vůči oxidaci, protože u obou vzorků 

slunečnicového oleje je patrný vyšší sklon k samovznícení než u jiných vzorků a 

porovnávací vzorek sádla byl správně zařazen jako poslední.  

Výjimečný výsledek zjištěný u lněného oleje je patrně zapříčiněn podmínkami zkoušky – 

tj. stanovením při vyšší teplotě, kdy se vliv vysokého obsahu dvojných vazeb projevuje 

méně, než by tomu bylo u nižších teplot. Tento předpoklad vyžaduje potvrzení dalšími 

zkouškami.  

 

 

3.5.1.4 Diferenciálně termická analýza olejů 

Metodou DTA bylo zjištěno, že procesy, které provází termooxidační rozklad vzorků jsou 

exotermické u olejů i u olejů na nosičích. Průběh vývoje tepla u samotných olejů a olejů na 

substrátu je v závislosti na rostoucí teplotě značně odlišný.  
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Opět probíhá ve 3 fázích, ale poloha maxim je u olejů posunuta k vyšším hodnotám ve 

srovnání s oleji na substrátu. Hodnoty teploty, při kterých dosáhl exotermní efekt maxima 

v jednotlivých fázích – TM1, TM2 a TM3, jsou uvedeny v tabulce – viz Tabulka 28 pro 

samotné oleje a v tabulce – viz Tabulka 29 pro oleje na substrátu.  

 

Tabulka 28: Teploty exotermních maxim na DTA křivce u olejů 

teplota (°C) 

 

vzorek č. 

1 2 3 4 5 6 7 

TM1 275 282 311 319 326 310 330 

TM2 388 380 380 386 392 385 390 

TM3 435 480 473 479 469 465 465 

 

Tabulka 29: Teploty exotermních maxim na DTA křivce u olejů na substrátu 

teplota (°C) 

 

vzorek č. 

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 

TM1 195 180 190 210 205 206 218 

TM2 330 335 335 320 325 330 330 

TM3 430 430 430 430 420 430 430 

 

Z porovnání hodnot v obou tabulkách vyplývá, že po nanesení oleje na nosič dochází 

k maximálnímu vývoji tepla při nižších teplotách, než u samotných olejů. Nejvyšší rozdíly 

mezi jednotlivými vzorky byly zjištěny u hodnoty TM1, tedy v první fázi stanovení. 

Porovnání hodnot TM1 je graficky zpracováno na obrázku - viz Obrázek 26.  
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Obrázek 26: Porovnání hodnot exotermních maxim TM1 u olejů a olejů na substrátu 

Nejnižší hodnota této teploty byla zjištěna u vzorku slunečnicového oleje 2S a nejvyšší 

hodnota u vzorku sádla 7S. Tím bylo potvrzeno, že hodnota TM1 závisí na obsahu 

dvojných vazeb v molekule oleje a může proto být použita pro hodnocení termooxidační 

stability olejů.  

Pořadí termooxidační stability olejů podle teploty, při které dochází k maximálnímu 

vývinu tepla, je zpracováno tabelárně – viz Tabulka 30. 

Tabulka 30: Pořadí vzorků podle jejich termooxidační stability 

vzorek č.  druh oleje TM1 (°C) pořadí 
TM1S 

(°C) 
pořadí 

1 rostlinný olej  275 1 195 3 

2 slunečnicový olej 282 2 180 1 

3 slunečnicový olej 311 4 190 2 

4 řepkový olej 319 5 210 6 

5 olivový olej 326 6 205 4 

6 lněný olej 310 3 206 5 

7  vepřové sádlo 330 7 218 7 
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Jak při hodnocení vzorků metodou TG tak metodou DTA má nejnižší termooxidační 

stabilitu slunečnicový olej, vzorek č. 2. Porovnávací vzorek sádla se opět projevuje při 

nejvyšší teplotě, a proto jej lze pokládat za nejodolnější vůči působení tepla i v přítomnosti 

substrátu i bez něj. Pořadí ostatních vzorků je při hodnocení podle jednotlivých parametrů 

odlišné.  

Z hodnocení vyplývá, že jak metoda TG, tak DTA poskytují řadu informací o průběhu 

termického rozkladu za podmínek řízeného nárůstu teploty. Metoda umožňuje určit oleje, 

které mají nízkou nebo naopak vysokou termooxidační stabilitu. Oba slunečnicové oleje 

byly vyhodnoceny jako snadno náchylné k oxidaci, zatímco sádlo odolává jak působení 

teploty i kyslíku až do nejvyšších teplot. Vzorek lněného oleje nebyl proti původnímu 

předpokladu oběma metodami vyhodnocen jako nejsnáze oxidovatelný.  

Z porovnání průběhu stanovení i hodnot vybraných parametrů u samotných olejů i olejů na 

substrátu bylo potvrzeno, že po nanesení oleje na substrát dochází k velkému snížení jeho 

odolnosti vůči působení tepla. Sledované parametry se snížily až o 100 °C. Protože byl 

použit inertní substrát, lze toto snížení připsat pouze snadnějšímu přístupu kyslíku 

k molekulám oleje.  

Snadnější přístup kyslíku a změna celkového průběhu termooxidace v důsledku 

přítomnosti inertního substrátu se projevil změnou charakteru křivek, který signalizuje 

odlišný průběh oxidačních reakcí. 

Při ztíženém přístupu kyslík probíhají spíše polymerizační reakce a vytváření uhlíkatých 

zbytků, které se oxidují až při vyšších teplotách ve třetí fázi. Tento průběh reakcí se 

projevuje tím, že rozklad je v této fázi rozdělen do dílčích píků.  

Za přítomnosti substrátu, který zvyšuje dostupnost kyslíku, probíhají reakce, které vedou 

ke štěpení molekul a k tvorbě těkavějších sloučenin. Proto se materiály rozkládají beze 

zbytku. 
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3.5.2 Vliv nosičů na samovznícení olejů 

K samovznícení hořlavých kapalin dochází za vhodných podmínek až po jejich nanesení 

na pevný nosič. Vliv nosiče na vznik a průběh samovolného záhřevu byl hodnocen 

experimentálně [43] a byl proveden souhrn výsledků a jejich vyhodnocení [93].  

Pro hodnocení sklonu vybraných látek k samovznícení byla použita kromě jiných metod 

také metoda termické analýzy. 

Termická metoda byla realizována metodou simultánní termogravimetrie a diferenční 

termické analýzy. Touto metodou byla hodnocena křivka úbytku hmoty v závislosti na 

teplotě (TG) a průběh křivky rozdílu mezi zkoumaným a srovnávacím vzorkem (DTA). 

Teplotní změny vzorku byly porovnávány s oxidem hlinitým, jako inertním materiálem 

v teplotním rozsahu do 500 °C. Stanovení byla prováděna ve vzdušné atmosféře za 

konstantního průtoku 50 ml.min
-1

. Hodnoceny byly jak samotné základní látky, tak jejich 

směsi. 

Před vlastním stanovení pro hodnocení látek z hlediska samovznícení bylo provedeno 

experimentální stanovení vhodných podmínek provedení pokusu. Na několika vzorcích byl 

ověřen vliv rychlosti zahřívání pece. Stoupající rychlost ohřevu pece zvyšovala ostrost 

píků a zároveň se tyto píky posouvaly k vyšším hodnotám teploty. 

Při malé rychlosti nárůstu teploty nastávají změny při nižších teplotách, ale jejich přechody 

nejsou tak výrazné a snižují přesnost vyhodnocení. Jako optimální byla vybrána rychlost 

ohřevu pece 2,5 °C min
-1

. 

Pro testy směsí pevných a kapalných látek se sklonem k samovznícení bylo použito 5 

druhů pevných látek a 8 druhů kapalin. Jako nosiče byly použity obvazová vata vinutá, 

bavlněná tkanina, buničitá vata vinutá, smrkové piliny a inertní oxid hlinitý, používaný pro 

termickou analýzu.  

Seznam kapalných látek je uveden v tabulce – viz Tabulka 31 spolu s literárními údaji o 

jejich složení a údaji o reaktivitě podle [9]. 
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Tabulka 31: Seznam použitých kapalina a jejich vlastnosti [9]. 

 název složení reaktivita 

1 lněný olej  

30 % kyselina linolová, 45 % kyselina 

linolenová, 8 % kyselina palmitová, 2 

% kyselina stearová 

náchylný k samovznícení  

2 olivový olej 

77 % kyselina olejová, 9 % kyselina 

linolová, 10 % kyselina palmitová, 3 % 

kyselina stearová 

není náchylný 

k samovznícení  

3 slunečnicový olej  

47 % kyselina linolová, 39 % kyselina 

olejová, 8 % kyselina palmitová, 2 % 

kyselina stearová 

náchylnost k samovznícení 

sporná  

4 řepkový olej 

9-13 % kyselina linolenová, 16-28 % 

kyselina linolová, 45-60 % kyselina 

olejová, 4% kyselina palmitová, 2% 

kyselina stearová 

náchylnost k samovznícení 

sporná  

5 kyselina olejová CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 
méně reaktivní  

 

6 kyselina linolenová 
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-

CH=CH-(CH2)7-COOH 

velmi reaktivní 

 

7 
fermež napouštěcí O-

1000 

směs vysýchavých olejů, 30 % 

nízkovroucího hydrogenovaného 

benzínu, sikativy  

náchylná k samovznícení  

 

Každý vzorek směsi byl hodnocen dvakrát a čisté látky čtyřikrát. Jako výsledek je uvedena 

průměrná hodnota těchto stanovení, která byla zaokrouhlena na desítky s ohledem na 

precisnost metody.  

Pro vyhodnocení výsledků byly vybrány význačné body, u kterých byl předpoklad 

souvislosti s termooxidačním chováním vzorku. Na termogravimetrické křivce byly 

vybrány 2 body, které charakterizují chování hodnoceného vzorku při zahřívání: 

 teplota T1 – udává teplotu, při níž je hmotnostní změna takové velikosti, že může 

být detekována a za tímto bodem následuje maximální hmotnostní ztráta, 

 teplota T2 – udává teplotu, při níž je rychlost úbytku hmotnosti maximální. 

Na diferenční termické křivce DTA byly také vybrány 2 body: 

 teplota T3 – udává teplotu, při níž se začíná projevovat rozdíl mezi srovnávacím a 

hodnoceným vzorkem, 

 teplota T4 – teplota, při níž je rozdíl mezi srovnávacím a hodnoceným vzorkem 

maximální. 
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První dvě hodnoty, tj. T1 a T2, se vztahují ke ztrátě hmotnosti při zahřívání a druhé dvě 

hodnoty vyjadřují vývoj rozdílu teplot mezi srovnávacím a hodnoceným vzorkem. Pro 

hodnocení sklonu směsí k samozahřívání, byl vybrán parametr T1, tj. počátek 

hmotnostního úbytku, který charakterizuje chování vzorků při nižších teplotách. Přehled 

získaných výsledků seřazených podle hodnoty T1, je uveden v tabulce – viz Tabulka 32. 

Tabulka 32: Hodnocení výsledků TA podle hodnoty parametru T1 [93] 

nosič T3 (°C) T1 (°C) T4 (°C) T2 (°C) příměs 

obvazová vata 90 120 160 290 kyselina olejová 

buničitá vata 90 130 150 290 kyselina olejová 

piliny-smrk 100 130 170 280 kyselina olejová 

tkanina-bavlna 90 140 170 290 kyselina olejová 

obvazová vata 70 150 120 280 kyselina linolenová 

buničitá vata 70 150 120 280 kyselina linolenová 

inert 60 150 170 200 kyselina linolenová 

piliny-smrk 80 150 140 230 kyselina linolenová 

tkanina-bavlna 80 150 170 300 řepkový olej 

tkanina-bavlna 70 160 120 290 kyselina linolenová 

inert 80 160 160 220 kyselina olejová 

piliny-smrk 80 160 180 310 řepkový olej 

obvazová vata 150 170 190 300 olivový olej 

piliny-smrk 150 170 180 330 slunečnicový olej 

buničitá vata 140 170 170 310 slunečnicový olej 

buničitá vata 160 180 190 310 olivový olej 

tkanina-bavlna 120 180 170 290 slunečnicový olej 

buničitá vata 90 180 180 320 řepkový olej 

obvazová vata 140 180 170 290 slunečnicový olej 

obvazová vata 100 180 180 310 řepkový olej 

tkanina-bavlna 150 180 200 310 olivový olej 

piliny-smrk 110 190 160 310 lněný olej 

bez 230 190 290 290 kyselina linolenová 

inert 130 190 200 230 slunečnicový olej 

buničitá vata 110 200 160 310 lněný olej 
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nosič T3 (°C) T1 (°C) T4 (°C) T2 (°C) příměs 

piliny-smrk 150 200 200 330 olivový olej 

obvazová vata 110 200 160 310 lněný olej 

inert 150 200 220 320 olivový olej 

inert 140 200 200 260 lněný olej 

piliny-smrk 310 200 300 250 není 

tkanina-bavlna 110 200 160 300 lněný olej 

bez 260 200 300 300 kyselina olejová 

inert 170 210 210 250 fermež 

obvazová vata 70 210 140 300 fermež 

inert 160 210 230 380 řepkový olej 

piliny-smrk 90 210 150 270 fermež 

tkanina-bavlna 80 220 150 300 fermež 

buničitá vata 70 220 140 300 fermež 

obvazová vata 240 220 320 300 není 

tkanina-bavlna 250 230 310 290 není 

bez 230 230 280 380 olivový olej 

buničitá vata 260 230 320 290 není 

bez 290 260 340 340 lněný olej 

bez 290 290 340 330 slunečnicový olej 

bez 300 290 360 390 řepkový olej 

bez 270 300 330 390 fermež 

 

Obě kyseliny, olejová i linolenová, jsou čisté látky, bez příměsí antioxidantů, přírodních 

nebo umělých. Při zahřívání na nosiči jsou nejméně stabilní a hmotnostní změny u nich 

nastávají při nejnižších teplotách. Obě sloučeniny jsou natolik reaktivní, že vliv nosiče je 

zanedbatelný, resp. je překryt jejich vlastní reaktivitou.  

Při zahřívání bez nosiče, při kterém záhřev probíhá bez dostatečného přístupu kyslíku, se 

změny v hmotnosti projevují nejprve u kyseliny linolenové, která má 3 dvojné vazby a 

proto u ní může snadněji dojít jak k oxidaci, tak ke štěpení. Kyselina olejová se rozkládá 

při teplotě jen o 10 °C vyšší. Rozdíly v odolnosti proti působení tepla nejsou tedy zásadní. 
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Fermež je méně reaktivní než kyseliny nebo rostlinné oleje. Vliv druhu nosiče se zásadním 

způsobem neprojevuje, rozdíl v hodnotě parametru T1 mezi jednotlivými nosiči je jen 10 

°C. Snáze se rozkládá směs fermeže na inertu, na obvazové vatě a na pilinách, než fermež 

nanesená na tkanině a buničité vatě. Fermež se chová poněkud jinak než ostatní hodnocené 

oleje, protože její složení je upraveno chemicky přídavkem rozpouštědel a sikativů. 

Přírodní rostlinné oleje následují v reaktivitě za čistými kyselinami, vliv druhu nosiče se 

projevuje více než u obou kyselin. Za předpokladu, že odolnost vůči oxidaci je parametrem 

pro hodnocení náchylnosti k samozáhřevu, pak je pořadí podle hodnoty T1 při nanesení na 

inert olej slunečnicový, olej olivový a lněný, fermež napouštěcí a olej řepkový. Nejméně 

odolný je tedy slunečnicový olej. Měl by proto vykazovat nejvyšší sklon k samovolnému 

záhřevu. Nejmenší sklon by měl mít olej řepkový.  

Olej olivový a lněný mají stejné hodnocení. To je překvapivé, protože olivový olej není 

považován za náchylný k samovznícení, zatímco lněný olej má silnou náchylnosti 

k samovznícení. Jeho molekula obsahuje nejvíce navázané kyseliny linolenové, která díky 

svým 3 dvojným vazbám nejlépe podléhá oxidaci. Tyto dvojné vazby mají nejnižší 

aktivační energii. Lze předpokládat, že při podmínkách zkoušky se tento rozdíl v aktivační 

energii neprojeví, protože dochází k zahřívání vnějším zdrojem energie.  

Hořlavé kapaliny hodnocené bez nanesení na nosič (označení „bez“) jsou odolnější vůči 

zahřívání v oxidační atmosféře než tytéž kapaliny na jakémkoliv nosiči. Hodnoty T1 u 

takto hodnocených kapalin jsou celkově nejvyšší. Rozdíl je 60 až 100 °C, s výjimkou 

olivového oleje, u kterého je tento rozdíl jen 30 °C. Při tomto způsobu zahřívání může 

oxidace probíhat pouze na povrchu kapaliny, takže se více než vliv oxidace projevuje vliv 

zahřívání na rozklad oleje. Olivový olej tedy vykazuje nejnižší odolnost vůči tepelné 

degradaci.  

Celkový přehled výsledků, které vyjadřují vliv jednotlivých nosičů na termooxidační 

stabilitu olejů a fermeže, je graficky znázorněn na obrázku – viz Obrázek 27. 
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Vliv nosiče na termooxidační stabilitu olejů
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Obrázek 27: Vliv jednotlivých nosičů na termooxidační stabilitu olejů a fermeže 

 

Hodnota T1, tj. teplota, při níž je hmotnostní změna takové velikosti, že může být 

detekována a za tímto bodem následuje maximální hmotnostní ztráta, je u jednotlivých 

olejů nejvíce změněna bavlněnou tkaninou, který vykazuje nejvyšší rozptyl hodnot. Druhé 

v pořadí jsou smrkové piliny. Oba druhy vaty mají přibližně stejný vliv a nejmenší vliv 

vykazuje inertní oxid hlinitý, který působí na všechny oleje téměř shodně.  

Tyto rozdíly patrně nejsou způsobeny tepelným rozkladem nosičů, protože jejich vlastní 

rozklad bez přítomnosti oleje začíná při teplotě nad 200 °C, tj. při teplotách, které většinou 

leží nad teplotou T1 olejů.  

Jak z hodnocení vyplývá, nosiče snižují teplotu rozkladu olejů v přítomnosti kyslíku, jak je 

patrné z porovnání hodnot T1 u olejů bez nosiče a u olejů na nosičích. 

Jednotlivé druhy nosičů ovlivňují rozklad jednotlivých olejů v různé míře. Fermež a lněný 

olej byly různými druhy nosičů ovlivněny jen málo, stejně jako kyselina linolenová. 

Všechny tři látky mají silnou náchylnost k samovznícení a patrně proto se vliv 

jednotlivých nosičů výrazně neprojevuje.  
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Slunečnicový olej má nejnižší hodnotu rozkladu na pilinách a buničité vatě, tedy na 

materiálech podobného složení. Celkově ale ovlivnění jednotlivými druhy nosičů není 

velké. Zřejmě se uplatňuje vliv jeho zvýšeného sklonu k samovznícení.  

Olivový olej se nejdříve rozkládá na obvazové vatě a je jednotlivými druhy nosičů 

ovlivněn více než olej slunečnicový. Jeho chování může být ovlivněno i tím, že má nejnižší 

odolnosti vůči tepelnému rozkladu. 

Řepkový olej, jehož sklon k samovznícení je porovnatelný s olivovým olejem, se nejdříve 

rozkládá na bavlněné tkanině, a při teplotě o 10 °C vyšší na pilinách. Jeho rozklad je 

nejsilněji ovlivněn tím, na jakém nosiči je olej nanesen.  

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že počet faktorů, na kterých vliv nosičů na termooxidační 

rozklad olejů závisí, je poměrně vysoký, a že zde současně působí jak vlastnosti olejů, tak 

vlastnosti nosičů. Jedná se o složení olejů i nosičů, oxidovatelnost a teplotní odolnost olejů, 

jejich hustota, tvar částic nosičů, jejich hustota. Další faktory nelze vyloučit, včetně 

podmínek zkoušky, jako například programovaný vzestup teploty při termické analýze.  
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4 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Požáry, které vznikají na základě sklonu olejů a dalších hořlavých látek k samovolnému 

zahřívání v důsledku jejich reakce se vzdušným kyslíkem, představují značné nebezpečí. 

Jsou příčinou ztrát na majetku i ohrožením zdraví a životů lidí. Ve svých důsledcích 

ohrožují životní prostředí přímo i nepřímo zejména zplodinami hoření, k nimž patří látky 

zdraví škodlivé i výbušné.  

Na základě rozboru údajů z odborné literatury byly vybrány tři metody, kterými byly z 

hlediska sklonu k samozáhřevu hodnoceny rostlinné oleje. 

Žádná z těchto laboratorních metod nehodnotí chování olejů v reálných podmínkách. Vždy 

se jedná o určitý model chování vzorku za přesně definovaných podmínek. Většinou 

hodnotí jeden nebo více parametrů, které se sklonem k samovznícení souvisí. Výsledky 

zkoušek, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách, hodnotí rozdílné veličiny.  

Metoda stanovení jodového čísla určuje metodou chemické analýzy počet dvojných vazeb. 

Předpokladem pro souvislost tohoto parametru se samozáhřevem je skutečnost, že právě 

dvojné vazby jako první reagují s kyslíkem za vzniku reakčního tepla.  

Protože oleje jsou tvořeny směsí řady látek, nelze definovat přesně jejich molární 

hmotnost. Proto je počet dvojných vazeb vyjádřený ve formě hmotnosti jódu vztažen na 

jednotku hmotnosti látky.  

Použité metody termické analýzy, metoda termogravimetrická a diferenciální termická 

analýza, byly použity pro hodnocení termooxidační stability olejů za podmínek řízeného 

nárůstu teploty. Souvislost tohoto parametru se samovznícením vychází z předpokladu, že 

při jejich zahřívání a reakci se vzdušným kyslíkem budou látky s vyšším sklonem 

k samozáhřevu reagovat při nižších teplotách. Jejich reaktivita se při metodě DTA 

projevuje vznikem tepla, které zvýší teplotu vzorku proti teplotě porovnávací látky. Při 

metodě TG se tento děj projeví úbytkem hmotnosti. Čím nižší je teplota, při níž se tyto 

změny projeví, tím vyšší je sklon látky k samozáhřevu. 

Přímo je pro hodnocení velikosti samozáhřevu kapalných látek při izotermických 

podmínkách určena metoda Diferenciální Mackey test. Během testu je měřena teplota 

v referenční a vzorkové komoře a výsledek je rozdílem těchto teplot. Čím vyšší je zjištěná 

teplota, tím má vzorek vyšší sklon k samozáhřevu.  
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Těmito metodami byly vyhodnoceny vzorky rostlinných olejů. Do souboru vzorků byly 

vybrány vzorky, které podle zkušeností a údajů v odborné literatuře mají různý sklon 

k samozáhřevu. Jejich výsledky byly vzájemně porovnány s výsledky ostatních metod. 
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4.1 Hodnocení aparatury pro Diferenciální Mackey test 

Vzorky byly hodnoceny metodou jodového čísla podle normy [27] a standardním 

postupem metodou termické analýzy na přístroji METTLER TOLEDO TGA/SDTA851. 

Pro metodu Diferenciální Mackey test byla sestrojena aparatura podle nákresů v normě [6] 

a z materiálů v normě uvedených. Ověřením měřicího systému bylo zjištěno, že odchylka 

měření termočlánky zapojenými stejně jako při měření Diferenciálním Mackey testem od 

referenční hodnoty není vyšší, než odchylka udávaná výrobcem, tj. ±1,1 °C. Bylo 

provedeno ověření funkčnosti aparatury a bylo prokázáno, že aparatura je funkční a je 

schopna odlišit kapaliny se silným sklonem k samovznícení od kapalin bez sklonu 

k samozáhřevu.  

Při používání aparatury byly zjištěny některé nedostatky, které mohou vést ke zvýšení 

nepřesnosti výsledků. Například během celého stanovení musí být udržována taková 

teplota lázně, aby vyhřívací kapalina měla ustálený reflux. Vzhledem k tomu, že stanovení 

může trvat až 72 hodin, je udržení tohoto stavu obtížné. Aparatura není tepelně izolovaná, 

a proto může změna okolní teplota přispívat ke změně teploty v lázni. I když je k lázni 

připojen chladič, dochází ke ztrátám vyhřívací kapaliny. Tím se mění podmínky odvodu 

tepla na rozhraní pláště aparatury a vyhřívanou vzorkovou a referenční komorou. Proto by 

bylo vhodné izolovat plášť aparatury proti únikům tepla. Protože vyhříván je prováděno 

kapalinou při teplotě jejího varu, musí být aparatura stále pod dozorem. 

Intenzita samozáhřevu v důsledku oxidačních reakcí silně závisí na teplotě, při které se 

stanovení provádí. Pro hodnocení požárního nebezpeční vzorku v co největším přiblížení 

reálným podmínkám by proto bylo žádoucí, aby byl hodnocený olej testován při teplotě, ve 

které se v reálných podmínkách nachází. Volba měřicí teploty by měla být možná 

v širokých mezích. U aparatury podle normy je ale měřicí teplota omezena vlastnostmi 

vyhřívací kapaliny. Může být použita jen taková kapalina, která je zdravotně nezávadná, 

nereaguje s materiálem pláště, je nehořlavá, stabilní při dlouhodobém zahřívání na bod 

varu a ani její páry nejsou zdraví škodlivé. Těmito požadavky je značné omezen výběr 

vhodných kapalin. 

Tato nevýhoda by se dala odstranit tím, že by teplota v komorách byla na zvolené teplotě 

udržována pomocí termostatu za použití vhodné kapaliny, například silikonového oleje. 
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Pak by bylo možné volit zkušební teplotu v širokých mezích a udržení konstantní hodnotě 

by bylo zajištěno pomocí termostatu automaticky.  

Na základě zkušeností získaných při práci s aparaturou byla navržena opatření pro 

dosažení výsledků s dostatečnou přesností a pro zvýšení bezpečnosti při používání 

aparatury. Návrhy byly zpracovány ve formě pracovního postupu – viz kapitola 4.1.3. 
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4.2 Porovnání zkušebních metod 

Vybrané rostlinné oleje byly hodnoceny třemi metodami a zjištěné výsledky jsou uvedeny 

v kapitolách 4.3, 4.4 a 4.5, kde jsou vyhodnoceny výsledky a pořadí jednotlivých vzorků 

podle jejich sklonu k samozáhřevu. Souhrn výsledků získaných jednotlivými metodami je 

uveden v následující tabulce – viz Tabulka 33. 

Tabulka 33: Souhrn výsledků zjištěných jednotlivými metodami 

 

vzorek 

č. 
druh oleje 

jodové 

číslo 

(g/100 g) 

DTA TG DMT- teplota měření 

TM1(°C) T2 (°C) 190 (°C) 100 (°C) 

1 rostlinný olej  3 1 2 4 6 

2 slunečnicový olej 1 2 1 1 3 

3 slunečnicový olej 2 4 3 2 2 

4 řepkový olej 5 5 4 3 5 

5 olivový olej 6 6 6 6 4 

6 lněný olej 4 3 5 5 1 

7  vepřové sádlo 7 7 7 - - 

 

Metoda jodového čísla byla původně navržena pro hodnocení konfigurace mastných 

kyselin, ke které se v současné době používají instrumentální analytické metody (plynová 

chromatografie apod.). Je všeobecně známým parametrem pro hodnocení počtu dvojných 

vazeb v olejích.  

Touto metodou byly hodnocené rostlinné oleje rozděleny podle parametru jodového čísla 

do dvou skupin. V první skupině jsou slunečnicové oleje, vzorky 1, 2 a 3. Mají nejvyšší 

počet dvojných vazeb. Ve druhé skupině jsou oleje řepkový, olivový a lněný, které mají 

nižší počet dvojných vazeb, zejména olivový olej. Jako poslední byl zařazen vzorek 7, 

vepřové sádlo, který byl použit jako porovnávací vzorek bez sklonu k samozáhřevu, 

protože má nejnižší počet dvojných vazeb. 
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Prakticky stejné hodnocení bylo zjištěno metodou DTA podle parametru TM1, tj. teploty, 

při kterých dosáhl exotermní efekt maxima v první fázi a metodou TG u parametru T2, tj. 

teploty maximální rychlosti úbytku hmotnosti v první fázi. 

Také metoda DMT dává obdobné výsledky, tj. obdobné rozdělení do dvou skupin, ale poze 

při vyšší teplotě stanovení.  

Je to patrné zejména u slunečnicového oleje, vzorek 2, který byl převážně hodnocen jako 

olej s nejvyššími hodnotami uvedených parametrů, a u vzorku 7, vepřové sádlo, který měl 

hodnoty nejnižší. Shodné je i hodnocení podle různých parametrů u olivového oleje, který 

byl hodnocen jako poslední mezi rostlinnými oleji.  

Z této shody vyplývá, že všechny metody jsou schopny odlišit oleje vysoce náchylné od 

olejů s nízkou náchylnosti k samozáhřevu. Lze předpokládat, že toto pořadí olejů se řídí 

především obsahem dvojných vazeb. Platí zejména v případě, kdy jsou oleje zahřáty na 

vyšší teplotu. Uvedené metody nereflektují kvalitu těchto vazeb, která souvisí 

s konfigurací dané sloučeniny a s energií, potřebnou pro reakci těchto vazeb s kyslíkem.  

Tato neshoda se zřetelně projeví při porovnání uvedených parametrů s výsledky stanovení 

metodou Diferenciální Mackey test při 100 °C. Pořadí olejů hodnocených tímto 

parametrem je zcela odlišné. Na prvním místě, tedy jako olej s nejvyšší hodnotou 

samozáhřevu, se umístil lněný olej. Toto hodnocení odpovídá jak zkušenostem z praxe tak 

údajům z literatury. Například v práci [37] při hodnocení lněné fermeže došlo ke zvýšení 

teploty ve vzorku téměř o 154 °C nad referenční teplotu.  

Lněný olej obsahuje nejvyšší množství kyseliny linolenové a její vazby mají nejnižší 

disociační energii – viz Tabulka 6. Čím nižší je disociační energie, která je potřebná pro 

rozštěpení této vazby, tím snazší je oxidace molekuly. Proto jsou tyto vazby schopny 

reakce s kyslíkem již při nižších teplotách.  

Z toho vyplývá, že metodou DMT lze určit sklon k samozáhřevu v širokém rozmezí. Při 

vhodně zvolené teplotě, zejména při nižších teplotách, lze touto metodou hodnotit i děje, 

které ostatními metodami nejsou podchyceny.  

Na základě uvedených skutečností lze provést porovnání použitých metod. Metoda 

jodového čísla hodnotí pouze počet dvojných vazeb, ale nelze ji použít pro vyhodnocení 

kvality těchto vazeb. Přitom právě kvalita dvojných vazeb souvisí s tepelným efektem 

oxidace, který je rozhodující pro průběh samozáhřevu. Nehodnotí ani přítomnost dalších 

látek, které mohou oxidaci ovlivnit. Protože nepostihuje vlastnosti rozhodující v průběhu 
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samozáhřevu, není vhodná pro hodnocení neznámého materiálu. Lze ji použít pro 

opakovaná kvalitativní hodnocení známého materiálu, například pro potřeby kontroly 

jakosti ve výrobě.  

Oxidační stabilita olejů je často hodnocena některou z metod termické analýzy. Je 

používána zejména při hodnocení oxidační stability olejů pro potravinářství, ale také olejů 

používaných jako surovina pro průmyslová mazadla, kdy je jejich stabilita důležitým 

parametrem užitnosti. Protože oxidační stabilita úzce souvisí se sklonem olej 

k samozáhřevu, jsou metody termické analýzy používány i k těmto účelům. Termická 

analýza kromě toho poskytuje cenné údaje o průběhu oxidačních reakcí.  

V rámci této práce byly metody termické analýzy použity i pro hodnocení vlivu nosiče, 

který významným způsobem mění přístup kyslíku k molekulám olejů. Bylo zjištěno, že 

důsledkem této změny je snížení odolnosti olejů vůči působení tepla, protože parametry, 

které signalizují dekompozici molekuly oleje, se po nanesení na nosič se řádově snížily až 

o desítky stupňů Celsia. Toto snížení je spojeno se zvýšením nebezpečí vzniku požáru 

v důsledku samozáhřevu.  

Metoda je rychlá a přesná a umožňuje stanovení v širokých mezích podmínek. S ohledem 

na interpretaci jejích výsledků do reálných podmínek je její jedinou nevýhodou, že hodnotí 

pouze malý vzorek. U takového vzorku se pochody šíření tepla uplatňují jen málo, zatím 

co pro procesy samovznícení má šíření tepla a jeho disipace do okolí zásadní význam. 

Metoda Diferenciální Mackey test je určitým kompromisem mezi požadovaným 

výsledkem a realizovatelností zkoušky v přijatelném čase. Protože rychlost oxidace, která 

je hlavním dějem probíhajícím při této zkoušce, silně závisí na teplotě, provádí se zkouška 

obvykle při teplotě 100 °C, tj. při teplotě převyšující běžnou teplotu okolí. Při této teplotě 

probíhají oxidační reakce tak rychle, takže stanovení probíhá přijatelnou rychlostí. 

Byla navržena tak, aby bylo možno v reálném čase posoudit, zda daný druh oleje má nebo 

nemá sklon k samozáhřevu. Při této metodě jsou používána větší množství vzorku a 

výsledky proto odráží i tepelné vlastnosti materiálů a šíření tepla v podmínkách zkoušky. 

V porovnání s metodami termické analýzy je její předností to, že umožňuje odhad chování 

hodnoceného materiálu v podmínkách bližších reálným podmínkám a při složitějších 

pochodech ve vzorku. 

Metoda DMT je prováděna v izotermickém režimu a při tom dochází k určitým ztrátám 

tepla. Takže chování vzorku není hodnoceno za podmínek, které jsou tou nejhorší 



 114 

variantou z hlediska samovolného vznícení v důsledku samozahřívání. V reálných 

situacích se tedy hodnocené materiály mohou nacházet v podmínkách téměř adiabatických 

a v důsledku toho mohou projevit vyšší než očekávaný sklon k samozáhřevu.  

Metoda je poměrně náročná na čas, jedno stanovení trvá 8 a více hodin.  

Z experimentálních zkoušek provedených v rámci této práce a z informací z odborné 

literatury vyplývá, že metoda je použitelná pro hodnocení a klasifikaci olejů a je schopna 

odlišit různé stupně náchylnosti ve shodě s praktickými poznatky. Je vhodná i pro studium 

procesu oxidace a vlivu podmínek na její průběh.  
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4.3 Vyhodnocení směsí z hlediska požáru 

Metoda Diferenciální Mackey test není přímo určen k hodnocení požárního nebezpečí. 

V článku 1.5 normy [6], je uvedeno:  „Tato norma má být použita pro měření a popis 

reakce materiálů, výrobků nebo zařízení na teplo a plamen za řízených podmínek a nesmí 

být používána pro popis nebo oceňování požárního nebezpečí nebo rizika materiálů, 

výrobků nebo zařízení za skutečných podmínek požáru. Nicméně výsledky tohoto testu 

mohou být používány jako prvek hodnocení požárního nebezpečí nebo požárního rizika, 

které bere v úvahu všechny faktory, které souvisí s hodnocením požárního nebezpečí nebo 

požárního rizika specifického použití.“ 

Lze jí tedy použít pro klasifikaci jednotlivých olejů z hlediska jejich sklonu k samozáhřevu 

a na základě této klasifikace, tedy určení vzájemného pořadí jednotlivých olejů, lze 

vytvořit určité závěry, které se týkají jejich nebezpečí z hlediska vzniku požáru.  

Z výsledků zkoušek vyplynulo, že všechny hodnocené oleje projevují sklon k samozáhřevu 

při teplotě okolí cca 195 °C. 

Největší teplotní efekt vykázal slunečnicový olej, vzorek 2, viz Tabulka 21. Teplota ve 

vzorku dosáhla až 446 °C, rozdíl mezi teplotou referenční a teplotou vzorku byl 290,6 °C. 

Vzorek při stanovení shořel. 

Při stanovení při teplotě okolí 100 °C byl nárůst teploty tohoto oleje nad teplotu okolí 

pouze 35,5 °C při prvním stanovení a 6,3 °C při druhém stanovení (průměr 20,9 °C) a 

teplota dále stagnovala. Grafické znázornění tohoto průběhu je na obrázku – viz Obrázek 

28. 

U tohoto vzorku při teplotě stanovení 100 °C byla zjištěna dvě maxima. První v čase 50 

minut od zahájení a druhé v čase 271 minut od zahájení. U prvního maxima bylo dosaženo 

hodnoty 15,5 °C nad teplotu okolí a při druhém 35,5 °C. Z tohoto chování vyplývá, že 

vyhodnocení výsledků je poměrně složité a prodloužení času zkoušky nad hranici dvou 

hodin, která byla původně navrhována [71] má své opodstatnění. První maximum lze 

přičíst reakci dvojných vazeb v molekulách oleje a druhé patrně souvisí s reakcí produktů 

termooxidační reakcí, z nichž některé působí katalyticky na probíhající reakce. 
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Obrázek 28: Průběh Diferenciálního Mackey testu u slunečnicového oleje, vzorek 2 

Při této teplotě stanovení 190 °C shořely i ostatní vzorky, včetně olivového, který vykázal 

nejmenší nárůst teploty ze všech vzorků. Maximální zaznamenaná teplota u olivového 

vzorku byla 250 °C, ale i tato teplota byla dostačující k tomu, aby vzorek shořel.  

Z toho vyplývá, že při tak vysoké teplotě okolí existuje velká pravděpodobnost, že všechny 

hodnocené oleje mohou iniciovat požár.  

Při testech, které byly prováděny při teplotě kolem 100 °C, došlo ke shoření vzorku 

v případě lněného oleje, který také vykázal nejvyšší teplotní nárůst. U tohoto oleje lze 

předpokládat, že může iniciovat požár i při nižší teplotě okolí. 

U vzorku slunečnicového oleje, vzorek 3, který byl za stejných podmínek hodnocen 

opakovaně – viz Obrázek 19, došlo jak ke shoření vzorků (test 13), tak k jejich 

samozáhřevu s následným poklesem teploty. 

V tomto druhém případě, na příklad u testu 3, byla zjištěna uvnitř gázy vysoká teplota, až 

396,1 °C. Na vzorku po zkoušce byly patrné stopy žhnutí uvnitř i na vnější straně – viz  

Obrázek 29.  
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Obrázek 29: Slunečnicový olej na gáze, vzorek 3, test 3, vzhled po zkoušce 

 

 

Při testu 4 tohoto slunečnicového oleje byla uvnitř naměřena nižší teplota, 308,3 °C, a 

stopy po žhnutí jsou patrné pouze po rozbalení válečku z gázy – viz Obrázek 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30: Slunečnicový olej na gáze, vzorek 3, test 4, vzhled po zkoušce 

 

V případě testu 3 se žhnutí rozšířilo z ohniska uvnitř válečku gázy až na jeho povrch. Při 

testu 4 byla intenzita samozáhřevu nižší a k rozšíření žhnutí na povrch nedošlo, i když 

podmínky testu byly stejné. Tento rozdíl v chování stejného oleje za stejných podmínek 

může být vysvětlením pro rozdíly v hodnocení slunečnicového oleje z hlediska jeho 

náchylnosti k samovznícení. Přes to, že hodnota jeho jodového čísla je větší než 100, je 

jeho sklon k samovznícení hodnocen jako sporný [9]. 
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Rozšíření žhnutí zevnitř válečku na jeho vnější stranu při oxidativním záhřevu 

slunečnicového oleje lze hodnotit tak, že má sklon k samozáhřevu a že existuje možnost, 

že bude iniciovat požár.  

Viditelné známky žhnutí nejsou v případě testu 4 na první pohled patrné, i když uvnitř byla 

dosažena teplota kolem 300 °C. V praxi může tato skutečnost vyvolávat pochybnosti, zda 

se jedná o samovznícení nebo byl požár iniciován jiným způsobem. 

Slunečnicový olej, vzorek 2, byl metodou DMT hodnocen jako oleje méně náchylný 

k samovznícení než slunečnicový olej, vzorek 3. 

Olivový olej byl vyhodnocen přibližně stejně náchylný k samozáhřevu  jako slunečnicový 

olej, vzorek 2. I tento olej proto může být příčinou požáru. 

Rostlinný a řepkový olej byly vyhodnoceny metodou Diferenciální Mackey test jako oleje 

bez sklonu k samozáhřevu. Proto je lze hodnotit tak, že je jen malá pravděpodobnost, že 

budou iniciovat požár. Za zvýšené teploty a podmínek, které umožňují akumulaci tepla 

v materiálu, mohou být tyto oleje příčinou požáru, protože během zkoušek byly 

zaznamenány určité nárůsty teploty.  

Z uvedených příkladů vyplývá, že interpretace výsledků laboratorních zkoušek do reálných 

podmínek je v některých případech obtížná, protože celý proces samovznícení je 

komplikovaný. Pokud existují pochybnosti nad výsledkem zkoušky, je vhodné její 

opakování nebo opakování v prodlouženém čase, aby byly získány přesvědčivé výsledky.   
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4.4 Další směry řešené problematiky 

Na základě rozboru současného stavu problematiky a provedených zkoušek lze 

v problematice samovolného záhřevu očekávat rozvoj metod pro jeho hodnocení, zejména 

s ohledem na používání rostlinných olejů místo ropných uhlovodíků jako vstupní suroviny 

pro řadu výrobků. Při průmyslovém zpracování je test samozáhřevu jednou z důležitých 

informací pro přijetí bezpečnostních opatření. 

První z těchto metod je metoda Diferenciální Mackey test, protože tato metoda dává 

výsledky, které jsou ve shodě s praktickými poznatky a je v podstatě jedinou metodou 

přímo určenou pro hodnocení samozáhřevu kapalin.  

Je vhodná i pro studium procesu oxidace a vlivu podmínek na její průběh. Některé 

problémy spojené s jejím používáním je třeba ještě řešit s cílem zvýšení kvality 

poskytovaných výsledků. V rámci této práce byl zpracován podrobný postup stanovení, 

který vedle pokynů pro bezpečnou práci uvádí návrhy pro zvýšení preciznosti stanovení - 

viz kapitola 4.1.3. 

Metoda Diferenciální Mackey test byla vyhodnocena z hlediska preciznosti stanovením její 

opakovatelnosti. Hodnocení reprodukovatelnosti vyžaduje nezbytné provedení kruhových 

mezilaboratorních zkoušek. V současné době je tato metoda zavedena v laboratořích 

TÚPO [73] a v laboratořích Slovenské technické university v Bratislave, 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav Bezpečnostného a 

environmentálného Inžineirstva [37]. Uskutečnění těchto zkoušek je tedy realizovatelné i s 

ohledem na to, že další laboratoře vybavené touto aparaturou existují i v zahraničí.  

Přesnost měření není možné u metody Diferenciální Mackey test naměřit, protože není 

známá pravá hodnota měřené veličiny a neexistuje ani standard (etalon) se zanedbatelnou 

nejistotou měření, nebo konvenční hodnota veličiny. Prozatím proto není možné určit ani 

další veličiny s tím související, a to systematickou chybu a vychýlení metody (bias). 

Principiálně je možné využití této metody DMT  pro hodnocení i jiných hořlavých kapalin 

schopných oxidace.  Její využití by mělo velký význam pro hodnocení možných nebezpečí 

požárů při průmyslovém zpracování takových kapalin.  Tato metoda je jedinou metodou, 

kterou lze kapaliny hodnotit. Ostatní metody založené především na teorii tepelného 
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výbuchu, vyžadují určitá zjednodušení podmínek, aby byly jejich výsledky objektivní. 

Patří k nim například požadavek, aby při stanovení nedocházelo ke změně skupenství [70], 

a to je podmínka, kterou při hodnocení kapalin nelze dodržet.   

Další široce používanou metodou pro hodnocení samozáhřevu je termická analýza. Je 

používána pro hodnocení termodynamického chování olejů a zejména pro hodnocení jejich 

oxidační stability. Lze odlišit exotermické děje, ke kterým dochází v důsledku oxidace, od 

procesů spojených s termickou degradací olejů. Byly použity přímo pro hodnocení sklonu 

olejů k samozáhřevu [11]. Také v této práci byly použity pro hodnocení vlivu koncentrace 

kyslíku a vlivu nosičů na průběh tepelného rozkladu olejů. Metody termogravimetrické a 

metody diferenční termické analýzy jsou vhodné pro tyto účely. V řadě literárních odkazů, 

viz kapitola 3.2.3, je doporučována také metoda diferenční skenovací kalorimetrie nebo 

kombinace metod termické analýzy s některými analytickým metodami, např. 

infračervenou spektroskopií nebo hmotnostní spektrometrií. Uvedené tři metody patří 

k nejpoužívanějším metodám termické analýzy, zejména metoda termogravimetrická je 

nezastupitelná. S ohledem na organickou povahu olejů by bylo vhodné zaměřit se zejména 

na studium tohoto jevu při nižších teplotách. Tím by také bylo dosaženo většího přiblížení 

reálným podmínkám. 

S ohledem na organickou povahu olejů by bylo vhodné zaměřit se zejména na studium 

samovolného záhřevu při teplotách kolem 100 °C. Tím by také bylo dosaženo většího 

přiblížení reálným podmínkám, při kterých k většině požárů dochází a bylo by 

pravděpodobně dosaženo vyššího stupně korelace s výsledky Diferenciálního Mackey 

testu. 

Další perspektivní metodou se jeví metoda FTIR, založená na infračervené spektroskopii 

ve střední oblasti. Podle mnoha literárních odkazů je široce používána k hodnocení 

odolnosti olejů vůči oxidaci. Touto metodou je možné hodnotit změny po oxidaci i 

vznikající produkty. Rychlost oxidace za různých podmínek byla hodnocena za použití 

techniky ATR, která byla hodnocena jako rychlá, nevyžadující složitou přípravu vzorku a 

použitelná pro kvantitativní popis oxidace rostlinných olejů [42]. 

Kromě studia průběhu oxidace byla tato metoda použita pro určování příčin požárů [80]. 

Podle práce rostlinné oleje, které prošly samovznícením nebo vznícením, mají jiné složení 

než oleje, které byly zapáleny pomocí vnějšího zdroje [76]. I tato metoda se jeví jako 

přínosná pro řešení problematiky požárů ze samovznícení hořlavých kapalin, které 
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podléhají oxidaci a jsou používány v průmyslovém měřítku. Při jejich úniku do izolace 

jsou tyto kapaliny častou příčinou požárů i proto, že při jejich termooxidačním rozkladu 

dochází ke vzniku látek s nebezpečnými vlastnostmi. Pro simulaci průběhu tepelného 

rozkladu za řízených podmínek by bylo možno použít speciální aparaturu pro 

samovznícení za řízených podmínek. Tato aparatura umožňuje hodnocení tepelného 

rozkladu vzorku za izotermických podmínek nebo za řízeného nárůstu teploty do teploty 

500 °C, a to v atmosféře oxidační, inertní nebo s libovolným složením. V určitém rozmezí 

lze také měnit tlak atmosféry.  

Použití metody Diferenciální Mackey test, termické analýzy a případně metody FTIR pro 

hodnocení látek s ohledem na jejich sklon k samozáhřevu se na základě provedeného 

rozboru dané problematik a experimentálně zjištěných závislosti jeví jako příspěvek pro 

zvýšení bezpečnosti používání hořlavých kapalin v průmyslovém měřítku, má potenciál 

pro hodnocení příčin požárů a ke studiu průběhu oxidačních reakcí.  

Použití normované metody Diferenciální Mackey test umožňuje vzájemné porovnání 

experimentálních výsledků mezi jednotlivými laboratořemi a to představuje výhodu pro 

sjednocení výsledků i jejich interpretaci. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci této práce byl proveden rozbor problematiky samovznícení směsí olejů na 

pevných nosičích. Na základě zjištěných údajů byly vybrány tři metody, jejichž pomocí 

byly směsi rostlinných olejů a pevných nosičů hodnoceny z hlediska tepelného efektu 

jejich reakce s kyslíkem. Jednalo se o metodu jodového čísla, gravimetrickou metodu a 

diferenční termickou analýzu a metodu Diferenciální Mackey test.  

Metoda Diferenciální Mackey test je prováděna na speciálním zařízení, které bylo 

sestrojeno v souladu s normou ASTM D3523-92(2002). U tohoto zařízení byla odzkoušena 

jeho funkčnost a stabilita měřicího sytému. Po sestrojení aparatury bylo provedeno ověření 

metodiky a stanovení její preciznosti pomocí statistických metod.  

Na základě zkušeností získaných během práce s touto aparaturou byl zpracován podrobný 

pracovní postup včetně pokynů pro bezpečnou práci. 

Výsledky měření jednotlivými metodami byly porovnány s odbornou literaturou, s 

výsledky jiných metod a s praktickými poznatky. Na tomto základě bylo provedeno 

vyhodnocení použitých metod z hlediska jejich vhodnosti pro hodnocení směsí olejů na 

pevných nosičích k samozáhřevu. 

Metoda Diferenciální Mackey test, zejména stanovení při teplotě 100 °C, nejlépe 

z hodnocených metod vyhovuje danému účelu. Touto metodou byly vyhodnoceny vybrané 

vzorky směsí rostlinných olejů na pevných nosičích a určeno jejich vzájemné pořadí podle 

velikosti jejich hodnoty samozáhřevu. Metoda byla také použita pro hodnocení ovlivnění 

výsledků zvýšenou teplotou a druhem nosiče.  

U vybraných směsí byla na základě experimentálně zjištěných výsledků provedena 

interpretace z hlediska možnosti vzniku požáru.  
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PŘÍLOHA A 

Požáry ze samovznícení hořlavých kapalin 

Nejen rostlinné oleje, ale i další hořlavé kapaliny mohou mít sklon k samozáhřevu. 

Kapaliny, které mají sklon k samovznícení, jsou příčinou požárů, jestliže nasáknou do 

pevných látek, vláknitého nebo pórovitého charakteru. Jestliže jsou splněny další 

podmínky pro rozvoj samovznícení, tj. přístup kyslíku, dostatečná doba, vhodný poměr 

pevné a kapalné složky a podmínky pro akumulaci tepla, v podstatě nezáleží, jestli se jedná 

o pevné látky hořlavé nebo nehořlavé.  

Nejznámějším příkladem samovznícení je čistící bavlna nebo jiná tkanina nasáklá fermeží 

nebo olejem, která může být příčinou požáru přes své malé rozměry. Ale pevné nosiče 

nasáklé hořlavými kapalinami mohou být příčinou požárů i v průmyslovém měřítku. 

Hořlavé kapaliny, zejména ty, které jsou používány ve větších množstvích, představují 

riziko pro uživatele i pro okolí. Při průmyslovém zpracování takových kapalin nebo při 

jejich používání, například jako paliva, může docházet k jejich únikům z mnoha různých 

příčin, například vlivem netěsnosti potrubí nebo armatur. Při tom často dochází k jejich 

vsáknutí do izolace potrubí nebo mohou znečistit izolace jiných zařízení.  

Specifické nebezpečí požárů v průmyslovém měřítku je spojeno s únikem kapalin do 

izolace potrubí v chemických provozech. Tato situace představuje velké nebezpečí, protože 

kapalina nasákne do pórů izolačního materiálu a zůstává tam po dlouhou dobu vystavena 

působení kyslíku ze vzduchu, takže dochází k její oxidaci. Exotermický efekt těchto reakcí 

vede přinejmenším k poškození potrubí nebo může být příčinou i rozsáhlého požáru.  

Této problematice se věnoval McIntosh et al. [56] s cílem zpracovat matematický model 

průběhu samozáhřevu. Na základě experimentů bylo zjištěno, že teplota, při které k 

vznícení dochází, souvisí s těkavostí hořlavé kapaliny. Upozorňuje na dříve publikované 

empirické pravidlo, podle kterého lze hodnotit potencionální nebezpečí požáru izolace 

znečištěné hořlavou kapalinou. Toto pravidlo je založeno na poměru mezi teplotou 

vznícení a rozdílem mezi teplotou vznícení a teplotou vzplanutí: AIT/(AIT-FP). Jestliže je 

tento poměr (všechny veličiny ve °C) větší než 1,55, znamená to, že může dojít ke 

vznícení. Příčinou jsou exotermické reakce, které v kapalinách probíhají při teplotách, při 

kterých jejich těkavost zůstává poměrně nízká. Protože bod vzplanutí je vyšší při nižší 

těkavosti, je proto rozdíl (AIT-FP) je malý. 
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Specifickou vlastností organických látek je jejich malá odolnost vůči teplotě. Jestliže se 

takové látky dostanou do styku s horkým povrchem, mohou se začít tepelně rozkládat. 

Jejich původně vysoký bod vznícení se může snížit o 100 - 200 °C [49]. 

Následky nehod, které vznikají v důsledku samovznícení hořlavých kapalin nanesených na 

pevných nosičích, mohou být velmi vážné. Mannan [55] uvádí dva případy vážných 

incidentů, které popisuje takto:  

Dne 3. 7. 1987 došlo k několika explozím v chemickém podniku BP Chemicals EO, 

Antverpy, Belgie. K explozi došlo na koloně pro čištění ethylenoxidu. Dekompozice této 

chemické látky a následný výbuch způsobil řadu sekundárních požárů. Tyto výbuchy a 

vymrštěné troskami způsobily velké materiální škody a bylo zraněno 14 zaměstnanců. Jako 

nejpravděpodobnější příčina požáru byl vyšetřováním určen únik etylenoxidu do izolace, 

jeho samovolné zahřátí a vznícení unikající kapaliny, které vedlo ke vzplanutí kapaliny 

uvnitř samotné kolony.  

Dne 7. 3. 1989, opět v Antverpách, Belgie, došlo v podniku BASF ke dvěma explozím 

doprovázeným firebalem. První exploze nastala na koloně K303, ve které byla prováděna 

separace etylenoxidu a acetaldehydu. Potrubí k další koloně, K302, prasklo, takže plamen 

prošlehl dovnitř a způsobil druhou explozi, které následovala 26 s po první. Výbuch, 

vymrštěné trosky a následující požáry způsobily velké materiální škody a zranily 5 

pracovníků. Při vyšetřování bylo zjištěno, že v důsledku trhliny ve svaru indikátoru hladiny 

došlo k malému úniku do izolace potrubí, kde následně začal etylenoxid reagovat s 

vlhkostí za tvorby netěkavého polyetylénglykolu, který má autooxidační vlastnosti. Izolace 

byla vyrobena z rockwoolu. Při odstranění krytu indikátoru hladiny během jeho opravy 

pronikl do izolace vzduch. Později téhož dne se polyetylénglykol vznítil. Tím se zahřála 

stěna potrubí, v němž zpracovávaná kapalina, ethylenoxid, právě neproudila. Ačkoliv 

vznikající teplo nebylo dostatečné, aby došlo ke vznícení této kapaliny, způsobilo 

explosivní rozklad etylenoxidu v místě zahřátí.  

Nebezpečí, které je spojeno s úniky hořlavých kapalin, paliv a olejů do izolace je značné.  

Některé z těchto látek jsou výbušné nebo lehce zápalné, pokud dojde k jejich kontaktu se 

vzduchem. Jako příklad uvádí požár, k němuž došlo po úniku vyššího alkoholu do izolace 

potrubí. Když byl odstraněn kryt izolace, dostal se k tomuto místu vzduch a teplota kolem 

60 °C byla dostatečná pro jeho vznícení [49].  
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Kromě nebezpečí výbuchu nebo požáru je takový únik nebezpečný sám o sobě, jestliže 

unikající média jsou toxická nebo žíravá. K únikům může docházet při provádění údržby, 

při přeplnění skladovacích tanků, netěsností potrubí, armatur nebo čerpadel. Jedním z 

nebezpečných úniků je únik organických kapalin do vody, vlhkého podloží nebo do 

izolace.  

Tyto úniky jsou často podceňovány, protože oleje mají bod vzplanutí poměrně vysoko nad 

teplotou okolí a také jejich bod varu a teplota vznícení jsou poměrně vysoké, dosahují 

hodnot kolem 300 °C. Pokud jsou takové kapaliny nasáklé do izolace, teplota 

samovznícení je o mnoho nižší než teplota vznícení. Podle [49] může být nižší o 100 až 

200 °C.  

K tomu dochází proto, že oleje a další kapaliny nanesené na pevném nosiči, mají značně 

zvýšenou plochu pro oxidaci. Kromě toho může docházet ke změnám kapalných látek, 

které jsou termolabilní, nebo při úniku dojde k jejich kontaktu s jinou látkou, s níž mohou 

reagovat. Pro požáry, které takto vznikají, je používán termín „lagging fire“ nebo 

„insulation fire“ – požár v izolaci.  

Výjimkou při vzniku požáru nejsou ani tzv. těžké oleje [49]. Tento pojem se vztahuje na 

oleje, které mají bod vzplanutí nad normální teplotou. Tyto látky mohou být v 

průmyslových provozech používány jako paliva, rozpouštědla, mazadla, zpracovávaný 

nebo vyráběný materiál. Teplota vznícení bývá často kolem 300 °C, takže většinou jsou 

tyto látky považována prakticky za nehořlavé. I při malém úniku takové kapaliny může 

dojít k jejímu nasáknutí do izolace. Při tom dochází k její degradaci a vznikající nové látky 

mají nižší bod vznícení než látka původní.  

Pak může dojít k požáru izolace nasycené olejem při teplotě horkého potrubí. Proto musí 

být veškeré úniky kapalin s vysokým bodem varu ihned likvidovány a znečištěná izolace 

odstraněna. Látky, které jsou těkavé, nejsou v tomto případě tak nebezpečné, protože k 

jejich odpaření dojde velmi rychle. Těžké oleje naopak zůstávají, mohou se měnit a být 

příčinou požáru. 

Při úniku hořlavé kapaliny do pórovitého izolačního potrubí, které má často zvýšenou 

teplotu, dochází k rozšíření kapaliny na velký vnitřní povrch izolace. Protože díky 

izolačním vlastnostem izolace je únik tepla do okolí velmi malý, jsou vytvořeny ideální 

podmínky pro akumulaci tepla. Přes značnou hustotu izolačního materiálu bylo zkouškami 

prokázáno, že až 80-90 % vnitřního prostoru zůstává volného, respektive je vyplněno 
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vzduchem [40]. Do tohoto prostoru se pak může při úniku dostávat kapalina nebo její páry, 

které tvoří. 

Z porovnání mezi squalanem, který reprezentuje málo se odpařující uhlovodíky, a 

uhlovodíky se střední těkavostí, jako jsou normální alkany s 16 až 20 uhlíky v řetězci, 

vyplynulo, že látky s vyšší těkavostí, které se v důsledku zvýšené teploty izolace kolem 

horkého potrubí vypaří, snižují nebezpečí vzniku požáru v izolaci [14]. Pokud se ale jedná 

o látky polárního charakteru, nemusí tato zásada být platná [15]. Může dojít k tvorbě 

vodíkových můstků mezi kapalinou a nosičem, které zadrží část kapaliny v izolaci a zvýší 

tak nebezpečí překročení indukční doby, takže může dojít k požáru. 

Průmyslové a zejména chemické provozy obsahují řadu potrubních systémů, které slouží 

pro přepravu zpracovávaných látek, paliv a kapalin pro přenos energií. Nezbytné izolační 

materiály mohou být jak organické (expandované plastické hmoty, dřevitá vata, korek a 

jiné materiály rostlinného původu) nebo na bázi anorganické (skleněná nebo minerální 

vlákna). Liší se od sebe svým tvarem, hořlavostí, složením a strukturou, Z hlediska 

nebezpečí vzniku požáru je velmi důležitou vlastností jejich nasákavost.  

Pěnové sklo pod názvem Foamglas je příkladem tepelné izolace, která je nehořlavá a není 

nasákavá pro vodu ani pro jiné kapaliny, jako jsou oleje. Její difuzní odpor se blíží 

nekonečnu, a proto je parotěsná [35]. Pokud použití nenasákavé izolace není možné, měly 

by příruby, armatury a další místa potencionálního úniku kapaliny zůstávat nezakryté, 

jestliže jsou takto vznikající tepelné ztráty únosné.  

Dalším nebezpečná situace nastává, jestliže dojde k úniku hořlavé kapaliny z potrubí pod 

tlakem, jako je tomu například u hydraulických kapalin, ale také u motorových paliv nebo 

mazadel. Jestliže se v blízkosti nachází nějaký zdroj vznícení, může dojít k požáru. Proto je 

vyvinuta řada testů pro určení teploty vznícení rozprášené hořlavé kapaliny [72]. Tento typ 

požáru není spojen se samovznícení. 

Při této situaci ale může dojít i k nasáknutí hořlavé kapalina do izolace jiného zařízení, a 

tím nastává situace, při které nelze vznik samozahřívání vyloučit, zejména pokud má toto 

jiné zařízení nebo jeho izolace zvýšenou teplotu. 

Tento typ samovolného záhřevu má jiný, komplikovanější průběh. Podle Bowese [13] 

existují dva typy samovolného záhřevu. Při prvním z nich, který nazývá tepelná exploze 

prvního druhu, jsou hlavními řídícími parametry teplota a difúze. Při druhém, nazývaném 
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tepelná exploze druhého druhu, je samovolně se zahřívající systém ovlivňován jiným 

zdrojem tepla, kterým je systém veden k vznícení nebo explozi.  

Takovou situaci popisuje Norton [64]. Při úniku hořlavých kapalin došlo k tomu, že kapky 

hořlavé kapaliny používané na námořních plavidlech dopadaly na tepelnou izolaci 

parovodního potrubí. Z jeho zprávy vyplývá, že v těchto místech dochází k požárům a že 

údaje o teplotě vznícení olejů a mazadel, zjištěné pomocí zkoušek, nejsou pro tuto situaci 

použitelné. Je popsán případ požáru, kdy teplota parovodního potrubí nepřesáhla 570 F 

(cca 299 °C), ale přesto po několika hodinách došlo k požáru. Teplota vznícení byla pro 

hodnocené palivo v rozmezí 790 až 890 F (421 až 477 °C) a pro druhý typ paliva 705 až 

810 F (374 až 432 °C), tedy nejméně o 70 °C vyšší, než teplota, při níž ke vznícení došlo. 

Studie, která byla provedena pro situaci, když oleje nasáknou do izolace parovodního 

potrubí, prokázaly, že probíhá oxidace za podpory tepla z potrubí. V důsledku tohoto jevu 

olej dosahuje své teploty vznícení. Hoření nastává během několika hodin nebo i v kratším 

čase v závislosti na podmínkách, za kterých je olej nasáklý, a na rychlosti oxidace. V 

případě, že izolace nasáklá olejem začne hořet a výtok hořlavé kapaliny nebo její výstřik z 

porušeného potrubí se dostane do kontaktu s hořícím olejem, může dojít k požáru. O jeho 

vzniku rozhodují okolní podmínky a velikosti rozstříknutých kapek. Jako opatření proti 

vzniku požáru je navrženo používání izolace, která je odolná proti nasáknutí oleje [64]. 

Vznik požáru při znečištění izolace olejem je možný i tehdy, jestliže tato izolace je 

nehořlavá. Takový požár popisuje Stensaas [82]. K požáru došlo na těžební plošině Frigg 

gas field v Severním moři. Při opravě vařáku (12. 8. 2001) byla odstraněna izolace z 

rockwoolu, částečně znečištěná glykolem TEG (triethylenglykol, CAS 112-27-6). 

Triehtylenglykol je používán pro vysoušení produkovaného zemního plynu. Okamžitě po 

odstranění byla ještě horká izolace (cca 200 °C) umístěna do černých plastikových pytlů na 

odpad, které byly vyhozeny do kontejneru na odpad. Po asi šesti hodinách došlo k požáru 

tohoto kontejneru. Pracovníci Norské laboratoře pro výzkum požárů (Norwegian Fire 

Research Laboratory, NBL), kteří byli pověřeni určením příčiny, došli k závěru, že se 

jedná o samovznícení. Pro potvrzení tohoto závěru bylo prováděno 14 testů a ve všech 

došlo ke zvýšení teploty během 8 až 24 hodin, přitom v šesti testech došlo ke vznícení. 

Zpráva obsahuje konstatování, že k tomuto jevu spojenému s pomalou tvorbou tepla 

dochází pouze u olejů s vyšším bodem vzplanutí a za dobrých podmínek izolace. 
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Hodnocený triethylenglykol má bod vzplanutí vyšší než 177 °C. U těkavějších hořlavých 

kapalin, jako je benzín, ethanol nebo motorová nafta, k němu nedochází.  

Oleje nanesené na pórovitém nebo vláknitém materiálu jsou zdrojem požáru nejen v 

průmyslu, ale také v poměrně neočekávaných oblastech. Jedním z takových míst jsou 

prádelny nebo sušičky prádla. Především takové instituce, kde se používá velké množství 

prádla, jako ubytovny, hotely, nemocnice a podobně, jsou ohroženy tímto typem požárů 

[33]. Požáry většinou nastávají několik hodin po uložení prádla vyjmutého ze sušičky do 

krabice nebo pytlů z polyethylénu, kde jsou uskladněny před transportem nebo žehlením. 

Jeden z požárů proběhl takto [33]:  

„ Prádelna ve vězení California Institute for Men byla těžce poškozena během požáru, k 

němuž došlo brzy ráno. Vyšetřovatelé určili, že požár vznikl samovznícením prádla, které 

bylo vyjmuto z horkovzdušné sušičky a umístěno do polyethylénových plastických 

transportních vozíků.“ 

Samotné sušení prádla probíhá maximálně při teplotě do 225 F (cca 107 °C). Sušičky musí 

být konstruovány tak, aby ani při poruše nedošlo ke zvýšení teploty v sušicí komoře nad 

250 F (cca 121 °C). Taková teplota není dostatečná k tomu, aby se prádlo vznítilo. Teplota 

vznícení prádla je udávána v rozmezí 490 až 1060 F (254 až 571 °C), takže minimální 

hodnota teploty vznícení je přibližně dvojnásobná vzhledem k teplotě, která může být 

dosažena v sušičce. Při vyloučení mechanické příčiny, jako například ručník zapadlý do 

ventilátoru, musí být příčinou vznícení prádla jeho samovolné vznícení [33]. 

Prádlo, zejména s vysokým obsahem bavlny, je hořlavé. Teplota vznícení tohoto materiálu 

je udávána jako kritická teplota povrchu. Bavlna se začíná oxidovat při teplotě povrchu 

kolem 95 °C a tato reakce produkuje teplo. Jestliže materiál nemůže po sušení dostatečně 

vychladnout, například při uložení do obalů nebo při poskládání a těsném uložení, oxidace 

pokračuje dále, protože materiál je horký a vlhký. Oxidace samovolně pokračuje a vytváří 

teplo, až materiál dosáhne kritické teploty.  

K tomuto procesu může přispívat ještě další okolnost. Prádlo bývá znečištěno čisticími 

prostředky, oleji a tuky. Jedná se zejména o ubrusy z restaurací a ručníky nebo prostěradla 

z lázní nebo po masážích. Jestliže při praní není toto znečištění dostatečně odstraněno, 

podporují tyto látky vznik samovolného vznícení. 

Požárům prádla při jeho sušení ve větších prádelnách se věnovali také [62]. Věnovali se 

zejména vlivu různých látek, které prádlo znečišťují. Vedla je k tomu ta okolnost, že při 
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teplotách pod 100 °C je samovolné vznícení čistých textilií možné jen tehdy, jsou-li 

nahromaděny ve velkém množství. Pro bavlnu bylo například vypočítáno, že při teplotě 80 

°C může dojít k jejímu samovznícení, pokud velikost uloženého množství přesahuje 300 m 

(průměr koule). Jako látky, kterými je prádlo kontaminováno, studovali rostlinné oleje a z 

nich odvozené výrobky, látky na bázi nafty a chemické látky jako bělicí prostředky a 

prostředky pro desinfekci (chlorování vody). Pro porovnání sklonu jednotlivých látek k 

samovznícení použili Mackey test a testy při různých postupech praní a sušení. Jako látky, 

které mohou produkovat teplo a způsobit požár při sušení, byly určeny rostlinné oleje, 

masážní oleje a fermeže. Některé z dalších látek mohou produkovat teplo, ale nejsou 

schopny dosáhnout vznícení při teplotě okolí do 125 °C. Z pracích prášků a prostředků 

vykázaly sklon k samovznícení pouze pevné bělicí prostředky [62]. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že hořlavé kapaliny včetně rostlinných olejů, jsou příčinou 

požárů i v průmyslovém měřítku. Po jejich nanesení na vhodný pevný nosič se mohou 

oxidovat a za podmínek vhodných pro akumulaci tepla se samovolně zahřejí až na teplotu 

vznícení. Během zahřívání může také docházet k jejich chemickým změnám a vznikající 

látky mohou zvyšovat nebezpečí požáru. Zvýšená teplota izolací také zvyšuje intenzitu 

probíhajících reakcí a tím také množství teploty, které se uvolňuje. Izolace samotná nemusí 

být hořlavá.  

Požáry takto vyvolané vznikají v průmyslových provozech a všude tam, kde se nachází 

pevné látky nasáklé oleji, například ve velkých prádelnách. K samovznícení přispívají i 

velmi malá množství olejů. Pro hodnocení jejich sklonu k samozáhřevu se používá vedle 

dalších zkoušek také Mackey test.  
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PŘÍLOHA B – STANOVENÍ INSTRUMENTÁLNÍ NULY 

 

 

Postup pro změření a výpočet hodnoty instrumentální nuly ΔTB je popsán v kapitole 8.1 

normy ASTM D 3523-92 [6]. Stanovení instrumentální nuly bylo provedeno podle normy 

s vodou jako náplní lázně. Přehled podmínek stanovení je uveden v tabulce – viz Tabulka 

34. Pro zpřesnění hodnoty instrumentální nuly byla tímto způsobem provedena tři paralelní 

stanovení za stejných podmínek. 

Tabulka 34: Podmínky provedení slepých pokusů (voda) 

slepý pokus datum 
celková délka 

stanovení (min) 

dosažení 

teplotní 

rovnováhy 

(min) 

délka zahřívání 

po dosažení 

rovnováhy 

(hod) 

1 18. 7. 2011 307 36 4,5 

2 25. 7. 2011 455 51 6,7 

3 26. 7. 2011 375 34 5,7 

 

 

Z tabulky vyplývá, že všechna tři měření byla provedena za podmínek, které odpovídají 

požadavkům normy, tj. délka zahřívání po dosažení teplotní rovnováhy, která byla určena 

z teploty lázně a z vizuální indikace ustáleného refluxu pozorovaného při pokusu, byl delší 

než 4 hodiny. Data, tj. hodnoty teploty ve vzorkové komoře BS a v referenční komoře BR 

byly zaznamenávány v půlhodinových intervalech. Instrumentální nula přístroje byla 

vypočítána jako rozdíl mezi teplotou ve vzorkové komoře BS a v referenční komoře BR. 

Výpočet je uveden v tabulce - viz Tabulka 35. Směrodatná odchylka byla vypočítána z 

rozpětí. Koeficient kn byl převzat z tabulky 5 publikace [32] pro 3 stanovení. 

 

Tabulka 35: Výpočet instrumentální nuly ΔTB přístroje s vodou  

položka hodnota (°C) 

ΔTB slepý pokus č. 1 7,30 

ΔTB slepý pokus č. 2 6,04 

ΔTB slepý pokus č. 3 5,85 

instrumentální nula přístroje ΔTB  6,4 
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rozpětí R 1,45 

koeficient kn 0,5908 

směrodatná odchylka (°C) 0,9 

 

Obdobným způsobem byla určena instrumentální nula ΔTB v případě, že jeho lázeň byla 

naplněna ethylenglykolem (1,4 – ethandiol, CAS 107-21-1). Tato měření byla provedena 

v rámci práce [51], odkud byly výsledky měření převzaty. Byla provedena tři paralelní 

stanovení za stejných podmínek. Přehled podmínek stanovení je uveden v tabulce - viz 

Tabulka 36. Všechna naměřená data byla před výpočtem zaokrouhlena na jedno desetinné 

místo. 

Tabulka 36: Podmínky provedení slepých pokusů (ethylenglykol) 

slepý pokus č. datum 
délka stanovení 

(min) 

dosažení teplotní 

rovnováhy (min) 

délka zahřívání 

po dosažení 

rovnováhy (hod) 

4 8. 3. 2010 351 329 0,40 

5 9. 3. 2010 426 171 4,25 

6 10. 3. 2010 508 121 6,45 

 

Z tabulky vyplývá, že pouze dvě měření byla provedena za podmínek, které odpovídají 

požadavkům normy, tj. délka zahřívání po dosažení teplotní rovnováhy, která byla určena 

z teploty lázně a z vizuální indikace ustáleného refluxu pozorovaného při pokusu, byl delší 

než 4 hodiny. Protože měření č. 4 neplní požadavek na délku stanovení po dosažení 

teplotní rovnováhy, byla pro výpočet instrumentální nuly přístroje použity pouze měření č. 

5 a č. 6. Data, tj. hodnoty teploty ve vzorkové komoře BS a v referenční komoře BR, byla 

zaznamenávána v půlhodinových intervalech. Výpočet je uveden v tabulce – viz Tabulka 

37. Směrodatná odchylka byla vypočítána z rozpětí. Koeficient kn byl opět převzat 

z tabulky 5 publikace [32] pro počet stanovení 2. 

Tabulka 37: Výpočet instrumentální nuly ΔTB přístroje s etylenglykolem 

položka hodnota (°C) 

ΔTB slepý pokus č. 5 12,70 

ΔTB slepý pokus č. 6 9,66 

instrumentální nula přístroje ΔTB  11,2 
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rozpětí R 3,04 

koeficient kn 0,8862 

směrodatná odchylka (°C) 2,7 
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PŘÍLOHA C – TERMOGRAVIMETRICKÁ ANALÝZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Diferenciální termická analýza olejů 

Obrázek 2: Termogravimetrická analýza olejů 

Obrázek 3: Diferenciální termogravimetrická analýza olejů 

Obrázek 4: Diferenciální termická analýza olejů se substrátem 

Obrázek 5: Termogravimetrická analýza olejů se substrátem 

Obrázek 6: Diferenciální termogravimetrická analýza olejů se substrátem 
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Obrázek 1: Diferenciální termická analýza olejů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Termogravimetrická analýza olejů 
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Obrázek 3: Diferenciální termogravimetrická analýza olejů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Diferenciální termická analýza olejů se substrátem 
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Obrázek 5: Termogravimetrická analýza olejů se substrátem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Diferenciální termogravimetrická analýza olejů se substrátem 
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