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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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Samovolné vzněcování je příčinou mnoha požárů s vážnými následky. Studium 

experimentálních metod a interpretace jejich výsledků jsou příspěvkem zajištění vyšší 

bezpečnosti při nakládání s látkami se sklonem k samovolnému záhřevu.  

Tato disertační práce vznikla za finančního přispění Interního grantového systému FBI, 

VŠB – TUO, prostřednictvím podpory projektu č. 040/2101/BI0409011 řešeného v roce 

2009. 
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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. Při 

splnění dalších podmínek, ke kterým patří dostatečný přístup kyslíku, vhodný poměr pevné 

a kapalné složky a podmínky pro akumulaci tepla, dojde k samozáhřevu. Pokud je intenzita 

samozáhřevu taková, že se materiál zahřeje na teplotu vznícení nebo žhnutí, dojde ke 

vznícení nebo iniciaci hoření. 

Ze statistiky požárů v České republice [9] vyplývá, že požáry, jejichž příčinou je 

samovznícení, se podílejí přibližně jedním procentem na celkovém počtu požárů. V roce 

2012 došlo z této příčiny k 96 požárům s přímou škodou kolem 15 mil. Kč. To představuje 

0,41 % z celkového počtu požárů.  

Podle Bowese [3] mohou některé statistiky zkreslovat skutečnou významnost 

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 %. 

Ze statistických údajů vyplývá [9], že materiálem, u kterého dochází k samovznícení 

nejčastěji, je uhlí. Oleje a tuky vykazují poměrně malý podíl, přibližně 8 požárů ročně. 

Další kapaliny, u kterých došlo k samovznícení, jsou zahrnuty ve skupině chemických 

látek a chemických výrobků.  

K požárům ze samovznícení kapalin dochází v průmyslových provozech, při dopravě nebo 

při skladování látek včetně odpadů a také v zemědělství. V průmyslových provozech, 

výrobních, zpracovatelských nebo uživatelských, často dochází k požárům při úniku 

kapaliny do izolace. Další oblastí, kde tyto požáry vznikají, jsou poněkud překvapivě 

provozy hotelů nebo ubytoven, které používají velkokapacitní prádelny. 

Předcházení těmto požárům vyžaduje znalost chování těchto směsí a hodnocení stupně 

nebezpečnosti směsi vznikající v reálných podmínkách.  
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Využití hodnotících metod a interpretace jejich výsledků je předpokladem pro zvýšení 

bezpečnosti, protože umožňuje 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 práškových. 

Hodnoceny budou možnosti využití metod pro studium průběhu samozahřívání a vlivů, 

které jsou rozhodující pro samovolné 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. 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, tkaniny nebo izolační materiály nasáklé olejem.  

Protože samovznícení je dlouhodobě studovaný problém, existují metody, které se 

používají pro toto hodnocení a které jsou založeny na empirickém nebo teoretickém 

základě, např.: na teorii 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. 

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) [1], 

 stanovit spolehlivost této metody, 

 vyhodnotit vliv podmínek na výsledek stanovení, 
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 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.  

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. 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 [1]. 

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. Byl také vyhodnocen vliv zvýšené teploty na 

hodnocení olejů z hlediska samovolného záhřevu a vliv různého druhu nosičů.  

Ze zjištěných konkrétních výsledků byly vyvozeny obecné 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 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

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. Celý 

proces je možno rozdělit do jednotlivých fází, které se od sebe liší jednak podle typu 

probíhajících reakcí a jednak podle intenzity záhřevu materiálu.  

Tato práce je zaměřena na oxidativní samovznícení olejů nanesených na pevném nosiči. 

Stručně se o problému samovznícení vláken s olejem zmiňuje Bowes [3]. 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. 

Při tvorbě preventivních opatření proti samovznícení i při zjišťování příčin požárů jsou 

používány výsledky experimentálních metod hodnotících sklon látek k samovznícení a vliv 

podmínek na vznik a rozvoj procesu samovznícení. Používané laboratorní metody jsou 

založeny na empirických nebo teoretických základech. K testům empirickým patří 

například Mackey test používaný pro hodnocení kapaných látek k samovznícení. Na 

základě teorie tepelné exploze, jak byla vypracována Frank-Kamenetským, je založena 

metoda pro hodnocení sklonu k samoohřevu podle normy ČSN EN 15188 [4] a také 

metoda pro hodnocení nebezpečí samoohřevu při dopravě, která je uvedena v oddílu 33.3, 

Příručka zkoušek a kritérií [11][11], tzv. košíkový test.  

Kromě metody Mackey test a košíkový 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.  

Podle složení olejů je hodnocen sklon k samovznícení analytickými metodami, k nimž 

patří např. stanovení jodového čísla, peroxidového indexu nebo chromatografické metody.  
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Sklon k samozáhřevu nezávisí pouze na složení olejů a proto jsou používány i jiné metody, 

které hodnotí termodynamické vlastnosti rostlinných olejů. K nim patří klasické metody 

termogravimetrické, diferenciální termická analýza a metody diferenční skenovací 

kalorimetrie (DSC). 

Další perspektivní metodou je hodnocena metoda FTIR, založená na infračervené 

spektroskopii ve střední oblasti, která ale nebyla prakticky použita. Podle mnoha 

literárních odkazů je široce používána k hodnocení odolnosti olejů vůči oxidaci. Rychlost 

oxidace za různých podmínek byla hodnocena za použití techniky ATR (Attentuenated 

Total Reflectance - metoda zeslabené totální reflexe), která byla hodnocena jako rychlá, 

nevyžadující složitou přípravu vzorku a použitelná pro kvantitativní popis oxidace 

rostlinných olejů [6]. 

Kromě studia průběhu oxidace byla tato metoda použita pro určování příčin požárů [10]. 

Podle práce rostlinné oleje, které prošly samovznícením nebo vznícením, mají jiné složení 

než oleje, které byly zapáleny pomocí vnějšího zdroje [8]. 

Na základě zpracovaného přehledu údajů v odborné literatuře byla v rámci této práce 

použita metoda „Diferenciální Mackey test“, která je jako jediná přímo určená pro 

hodnocení olejů nanesených na pevném nosiči a je normovaná. Dále byly z každé z 

uvedených skupin vybrány metody pro porovnání. Z analytických metody byla vybrána 

metoda stanovení jodového čísla, která je dlouhodobě používána pro hodnocení olejů, 

zejména s ohledem na jejich kvalitu. Z druhé skupiny byla vybrána metoda termické 

analýzy, konkrétně DTA a TG, které jsou používány především pro hodnocení oxidační 

stability olejů. 
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3 VÝSLEDKY A JEJICH HODNOCENÍ 

3.1 Sestrojení aparatury „Diferenciální Mackey test“ 

 V rámci této práce byla sestrojena dvoukomorová aparatura podle normy ASTM D 3523 

[1], která je poslední verzí této aparatury na rozdíl od dřívějších jednokomorových - viz 

obrázek 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Detaily aparatury pro Diferenciální Mackey test  

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.  

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. 

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 
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vkládání a upevnění válcovitých košíků. Každý košík má nehořlavé víčko spojené 

s košíkem pomocí bajonetového uzávěru. Ve středu víčka je otvor pro termočlánek. 

Termočlánky jsou připojeny přes sběrnici i100 Box s měřicí kartou v PC a termoelektrické 

napětí je snímáno a zapisováno pomocí programu InstruNet ©.  

Pro zjištění, zda měření termočlánky v zapojení na PC má odpovídající přesnost, bylo 

provedeno ověřovací měření tohoto systému. Ověření bylo provedeno porovnáním 

zaznamenaných hodnot teploty z termočlánků s údaji kalibrovaného teploměru (Kalibrační 

protokol 7282F/06 ze dne 11. 10. 2006). 

Z měření bylo zjištěno, že maximální rozdíl 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.  

Funkčnost celé aparatury byla ověřena porovnáním výsledků měření motorového oleje, 

který nemá sklon k samovznícení a napouštěcí fermeže s vysokým sklonem 

k samovznícení. U fermeže byl zjištěn významný sklon k samovznícení, který se projevil 

nárůstem teploty ve vzorkové komoře až o 100 °C. Motorový olej vykázal jen malý nárůst 

teploty. To znamená, že pomocí aparatury pro Diferenciální Mackey test byl prokázán 

samozáhřev u kapaliny, která je známá svým sklonem k samovznícení a proto lze aparaturu 

považovat za funkční. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky zjištěnými stejnou 

metodou v jiné laboratoři [5]. 

Na základě zkušeností z práce s aparaturou byl vypracován podrobný pracovní postup, 

který zahrnuje i pokyny k bezpečné práci s aparaturou.  

Preciznost metody byla hodnocena pomocí stanovení hodnoty samozáhřevu u 

slunečnicového oleje při teplotě 100 °C a 190 °C a řepkového oleje při teplotě 100 °C. 

Z 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. 
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3.2 Výsledky Diferenciálního Mackey testu 

Pro hodnocení bylo vybráno 6 vzorků rostlinného oleje: rostlinný olej jednodruhový, dva 

oleje slunečnicové, řepkový, olivový a lněný olej. Vzorky byly hodnoceny metodou 

Diferenciální Mackey test při dvou teplotách, a to 100 °C a 190 °C. Při vyšší teplotě byla 

zaznamenána vyšší hodnota samozáhřevu ΔTC, protože rychlost oxidace, která je hlavní 

příčinou zvyšování teploty v důsledku exotermického efektu, se zvyšuje s nárůstem teploty 

podle Arrheniova vztahu. Kromě zvýšení hodnoty samozáhřevu bylo zjištěno, že různé 

oleje reagují různě na zvýšení teploty, což se projevilo ve změně pořadí olejů podle 

hodnoty samozáhřevu - viz tabulka 1. 

Tabulka 1: 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 je patrně způsobena tím, že rostlinné oleje jsou směsi různých látek, 

jejichž reaktivita ke kyslíku se může měnit s rostoucí teplotou v různé míře.  

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.  
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3.3 Výsledky 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. Pro 

porovnání bylo k 6 používaným vzorkům oleje přidáno sádlo jako vzorek 7. Tento 

živočišný tuk má v molekule nejnižší počet dvojných vazeb ze všech hodnocených 

materiálů.  

U naměřených termogravimetrických křivek byly určeny význačné body a z nich byl 

vybrán bod T2, teplota maximální rychlosti úbytku hmotnosti v první fázi (°C), pro 

porovnání oxidační stability u olejů a olejů nanesených na inertním nosiči. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2: 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 

  

Obdobně byly vyhodnoceny křivky získané diferenciální termické analýze olejů a sádla. 

Jak při hodnocení vzorků metodou TG tak metodou DTA má nejnižší termooxidační 

stabilitu slunečnicový olej, vzorek č. 2. Porovnávací vzorek sádla má nejvyšší odolnosti 

vůči působení tepla i v přítomnosti substrátu i bez něj.  
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Z hodnocení vyplývá, že jak metoda TG, tak DTA poskytují řadu informací o průběhu 

termického rozkladu za podmínek řízeného nárůstu teploty. 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.  

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. 

Protože metodou termické analýzy lze podchytit vliv nosiče na chování vzorků při 

zahřívání, byla tato metoda použita pro hodnocení vlivu různých nosičů na zahřívání 

vzorků. Pro testy směsí pevných a kapalných látek se sklonem k samovznícení bylo 

použito 5 pevných látek. Jako nosiče byly použity obvazová vata vinutá, bavlněná tkanina, 

buničitá vata vinutá, smrkové piliny a inertní oxid hlinitý, používaný pro termickou 

analýzu. Pro porovnání výsledků byla jako hodnotící kritérium vybrána hodnota teploty 

T1, tj. teplota, při níž je hmotnostní změna takové velikosti, že může být detekována a za 

tímto bodem následuje maximální hmotnostní ztráta. Čím nižší je tato hodnota, tím méně 

je olej odolný vůči působení kyslíku a zvýšené teploty. Celkový přehled výsledků, které 

vyjadřují vliv jednotlivých nosičů na termooxidační stabilitu olejů a fermeže, je graficky 

znázorněn na obrázku – viz Obrázek 2. 
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Obrázek 2: Vliv jednotlivých nosičů na termooxidační stabilitu olejů a fermeže 

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. 

Termooxidační stabilita je u jednotlivých olejů nejvíce změněna bavlněnou tkaninou. 

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.  

Důvodem vlivu nosičů nemůže být jen jejich tepelný rozklad, který nastává až při teplotách 

nad 200 °C. Patrně zde hraje roli i struktura nosiče, která zajišťuje přístup kyslíku,  a 

schopnost udržet tuto strukturu až do vyšších teplot. 

Dále zde hraje roli vlastní sklon olejů k samozáhřevu. Jsou-li oleje silně náchylné, jako olej 

slunečnicový, lněný a fermež, jsou druhem nosiče ovlivněny jen málo. 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.  
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Počet faktorů, na kterých vliv nosičů na termooxidační rozklad olejů závisí, je poměrně 

vysoký. Současně zde 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 

programovaná rychlost vzestupu teploty při termické analýze.  

 

3.4 Vyhodnocení směsí z hlediska požáru 

Na základě ověření aparatury pro metodu Diferenciální Mackey test a porovnání výsledků 

s dalšími metodami vyplynulo, že ji lze v praxi využít pro klasifikaci jednotlivých olejů 

z hlediska jejich sklonu k samozáhřevu. Na základě této klasifikace, tedy určení 

vzájemného pořadí jednotlivých olejů, lze vytvořit 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. 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, došlo jak ke shoření vzorků, tak k jejich samozáhřevu s následným 

poklesem teploty. Ostatní hodnocené oleje jsou méně nebezpečné. 

Tyto oleje jsou tedy schopny iniciovat požáry i při teplotě kolem 100 °C. V případě, že 

existují pochybnosti nad výsledkem zkoušky, je vhodné její opakování nebo opakování 

v prodlouženém čase, aby byly získány přesvědčivé výsledky.  

 

3.5 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 
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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. 

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 

výbuchu, vyžadují určitá zjednodušení podmínek, aby byly jejich výsledky objektivní. 

Patří k nim například požadavek, aby při stanovení nedocházelo ke změně skupenství [7], 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 [2]. 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. 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 
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techniky ATR, která byla hodnocena jako rychlá, nevyžadující složitou přípravu vzorku a 

použitelná pro kvantitativní popis oxidace rostlinných olejů [6]. 

Kromě studia průběhu oxidace byla tato metoda použita pro určování příčin požárů 

[10][10]. Podle práce rostlinné oleje, které prošly samovznícením nebo vznícením, mají 

jiné složení než oleje, které byly zapáleny pomocí vnějšího zdroje [8]. I tato metoda se jeví 

jako přínosná pro řešení problematiky požárů ze samovznícení hořlavých kapalin, které 

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.  

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 problematiky 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.  
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4 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) [1]. 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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