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ZAJÍCOVÁ, Simona. Vliv granulometrie uhelného paliva na schopnost samovznícení. 

Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. Diplomová práce. 

 

Diplomová práce se zabývá vlivem různé granulometrie uhelného paliva na schopnost 

samovznícení. Mimo to obsahuje charakteristiky analýz velikosti částic a metod stanovení 

náchylnosti uhlí k samovznícení. Dále přibližuje teorie samovznícení uhlí, ovlivňující faktory 

a příčiny samovznícení. Také řeší bezpečnou výšku skládky uhlí a odhaduje bezpečnou dobu 

skladování. 
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Úvod 

Studiem samovznícení uhlí se lidé zabývají již mnoho let. Dá se říct, že od počátků 

uhelné těžby. A i přesto nejsou v dnešní moderní době všechny mechanismy samovznícení 

zcela vysvětleny. 

Cílem diplomové práce je ověřit vliv granulometrie uhelného paliva na schopnost 

samovznícení, konkrétně zhodnotit její vliv na kritickou teplotu a indukční dobu zahoření 

(samovznícení). Dalším cílem je stanovit podmínky pro bezpečné skladování uhelného 

paliva, jeho bezpečnou výšku při skladování a odhadnout bezpečnou dobu, po kterou by 

k samovznícení nemělo dojít. 

Abychom mohli studovat vliv granulometrie uhelného paliva na schopnost 

samovznícení, je třeba nejdříve pár slov o samotném uhlí a jeho základních vlastnostech. 

Pro tuto práci bylo k hodnocení vybráno uhlí černé, které má náchylnost k samovznícení 

menší než uhlí hnědé, díky většímu stupni prouhelnění. 

Když už je řeč o granulometrii neboli zrnitosti, je třeba vědět, jakými způsoby se dá 

velikost částic různých látek zjistit. K tomu nám slouží analýzy velikosti částic, které 

mohou být mechanické, sedimentační nebo optické, které se řadí mezi nejvyužívanější.  

Metody se liší nejen způsobem práce se zkoumanou látkou, ale i časem potřebným 

na přípravu vzorku a jeho následné vyhodnocení nebo finanční náročností aparatury 

ke zkoušce. V neposlední řadě hraje velkou roli množství vzorku, které je pro danou 

analýzu potřeba. Mezi nejstarší a nejjednodušší metody patří mechanická sítová analýza, 

pomocí které byl upraven i zkoumaný vzorek černého uhlí potřebný pro tuto práci. 

Už od začátků studií samovznícení uhlí existovaly různé teorie, které se danou 

problematiku snažily objasnit. V současnosti je samovznícení uhlí vysvětlováno především 

jeho velkou reaktivitou se vzdušným kyslíkem, při které dochází k oxidačním reakcím 

vyvíjejícím teplo. Samovznícení uhlí je obtížně zkoumatelný jev nejen kvůli různým 

příčinám vzniku, ale především kvůli různým faktorům, které samovznícení ovlivňují. 

Mezi tyto faktory patří především druh uhlí, teplota a vlhkost prostředí, přísun kyslíku 

a mnoho dalších. Proto existuje i více metod, které hodnotí náchylnost uhlí 

k samovznícení. Pro tuto diplomovou práci byla vybrána izotermická metoda, díky které 

kromě stanovení kritické teploty, a tedy náchylnosti uhlí k samovznícení, můžeme 
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zkoumaný vzorek černouhelného paliva zařadit do kategorií nebezpečnosti pro přepravu 

a určit také bezpečnou výšku skladování daného černouhelného paliva či odhadnout 

bezpečnou dobu jeho skladování. 

Při skladování uhlí je riziko samovznícení tím větší, čím je uhlí reaktivnější, skládka 

i okolní teploty vyšší či doba uložení delší. Proto existují různá technická či organizační 

opatření, pomocí kterých lze samovznícení uhlí účinně zabránit či alespoň omezit případné 

následky, které mohou být nejen ekonomického charakteru, ale mohou mít vliv i na životní 

prostředí nebo dokonce na lidský život. Naštěstí požárů zapříčiněných samovznícením uhlí 

je každým rokem méně, což můžeme vidět i ze statistiky uvedené v této práci. 

Diplomová práce je tedy zaměřena na stanovení vlivu granulometrie vybraného 

černouhelného paliva na schopnost samovznícení, a také určuje podmínky pro skladování 

zvoleného vzorku černého uhlí. Konkrétně stanovuje bezpečnou výšku pro skladování 

a také odhaduje bezpečnou dobu, za kterou by nemělo k samovznícení dojít. Vše je ovšem 

závislé především na podmínkách skladování a na okolní teplotě. 

Většina odborné literatury se věnuje především samovznícení jako takovému, 

možnostem jeho předcházení a bezpečnosti práce především při důlní těžbě. Tato práce 

není zaměřena na samovznícení uhlí v dolech, ale především na samovznícení uhlí při jeho 

transportu, manipulaci a skladování, dále na možnosti prevence a především tedy zkoumá 

vliv velikosti zrn uhelného paliva na schopnost samovznícení. Nejdůležitějšími podklady 

pro tuto práci se staly publikace a normy uvedené v následující rešeršní části. 
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Rešerše 

 

 ADAMUS, Alois. Náchylnost slojí OKR k samovznícení 

Publikace obsahuje kromě výsledků z oblasti výzkumu náchylností slojí OKR 

k samovznícení také přehledný výklad metod, které lze využít nejen pro daný výzkum, 

ale i pro všeobecné zjišťování náchylnosti daných vzorků k samovznícení. [28] 

 

 BALOG, Karol. Samovznietenie: Samozahrievanie, vznietenie, vzplanutie 

Tato publikace zprostředkovává bližší poznání procesu hoření a samovznícení 

tepelného (fyzikálního), chemického i biologického. Dále se zabývá procesem hoření 

lignocelulózních materiálů.       [16] 

 

 ČSN EN 933-1. Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: 

Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor 

Norma popisuje metodu praní a prosévání za sucha a především stanovení 

zrnitosti sítovým rozborem.       [9] 

 

 ČSN EN 15188. Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska 

samovolného vznícení 

Norma určuje postup pro stanovení náchylnosti k samovznícení, konkrétně se 

jedná o izotermickou metodu potřebnou pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí.

           [14] 

 

 ČSN 441315. Tuhá paliva – Skladování 

Norma stanoví postupy skladování tuhých fosilních paliv a opatření pro jejich 

hospodárné a bezpečné skladování v energetických výrobnách, průmyslových 

závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepech spotřebitelů.  [27] 
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 JESENÁK, Karol. Analýza veľkosti častíc 

Publikace zpracovává informace o tom, jakými granulometrickými metodami lze 

určit velikost částic u prašných a zrnitých tuhých látek.    [8] 

 

 RID 2013. Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železnici, kromě 

všeobecných ustanovení, jako například školení osob podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí, povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti 

či bezpečnostní předpisy, obsahuje klasifikaci a zkušební postupy, seznamy 

nebezpečných věcí, ustanovení o používání obalů a cisteren, postupy při odeslání, 

požadavky na obaly a cisterny a v neposlední řadě ustanovení o podmínkách přepravy, 

nakládky, vykládky a manipulace.      [5] 

 

 TARABA, Boleslav. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty 

Kromě části zaměřené na nízkoteplotní oxidaci uhlí (působení kyslíku na uhlí při 

běžné teplotě) a na faktory, které tuto oxidaci ovlivňují, obsahuje publikace informace 

o samovznícení uhlí, možné příčiny, metody včasné indikace procesu samovzněcování 

a především způsob hodnocení nebezpečí vzniku samovznícení.  [26] 
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1. Uhlí 

Uhlí se těží povrchově nebo důlně, přičemž povrchová těžba dokáže ložisko uhlí 

využít lépe. Důlní těžba je nebezpečnější nejen kvůli vyšším teplotám v podzemí, 

ale především kvůli riziku provalení vody, závalu hornin, výskytu zemního plynu 

anebo nebezpečí výbuchu uhelného prachu. 

Uhlí se po vytěžení zbavuje hlušiny
1
 pomocí tzv. prádla, při kterém se využívá 

rozdílná hustota uhlí a hlušiny. Poté se uhlí roztřídí a následují další procesy zpracování 

(např. briketování). U čerstvě vytěženého uhlí je větší nebezpečí samovznícení než u uhlí 

staršího, a i proto existují normy určující velikost hromady při skladování uhlí, způsoby 

měření teploty v těchto hromadách a podobně.     [1] 

1.1.  Základní charakteristika uhlí 

Společně s ropou a zemním plynem patří uhlí mezi nejvýznamnější fosilní paliva. 

Všechny se řadí mezi tzv. kaustobiolity (z řeckého kaustos – hořlavý, biós – život, lithos – 

kámen), které se liší od ostatních nerostných surovin tím, že: 

 vznikly odumřením rostlinných i živočišných organizmů a jejich následnou 

přeměnou a skládají se v zásadě z biogenních prvků (především z uhlíku C, vodíku 

H2, kyslíku O2 a dusíku N2, viz Tabulka 1 – Složení základních druhů tuhých paliv 

[2]) 

Tabulka 1 - Složení základních druhů tuhých paliv [2] 

Druh paliva 
Složení (%) 

C H2 O2 N2 

Dřevo 50 6 43 1 

Rašelina 60 6 33 1 

Hnědé uhlí 73 6 19 1 

Černé uhlí 82 5 10 1 

Antracit 94 3 2 1 

 

                                                 
1
 hlušina - neboli jalovina, průvodní, nezužitkovatelná hornina těžená spolu s užitkovými nerosty [3] 
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 vznikly převážně na povrchu ve vodním prostředí, kde nánosy sedimentů překryly 

organickou hmotu, která se díky tomu zachovala (ve větších hloubkách pak 

vznikaly kvalitnější suroviny) 

 mají schopnost hořet a vydávat tak teplo 

 existují v kapalné, plynné i pevné fázi     [2] 

Uhlí obsahuje kromě uvedených biogenních prvků ještě sloučeniny síry, vodu, jílové 

a silikátové horniny. 

Z hlediska vývoje uhlí rozlišujeme tato stadia: 

1. Rašelina – obsahuje přibližně 55 % uhlíku, vzniká anaerobní přeměnou rostlinného 

materiálu téměř nebo úplně pod vodou 

2. Hnědé uhlí – 70-75 % uhlíku, vzniklo v třetihorách z dřevin a dalších vyšších 

rostlin, avšak může být i druhohorního a výjimečně i prvohorního stáří, dělí se 

podle stupně prouhelnění na lignit, celistvé hnědé uhlí, pololesklé hnědé uhlí 

a lesklé hnědé uhlí 

3. Černé uhlí – 72-92 % uhlíku, vznik v prvohorách z přesliček, plavuní a kapradin 

4. Antracit – nad 92 % uhlíku       [3] 

1.2.  Vlastnosti uhlí 

Vlastnosti uhlí vyplývají nejen z jeho petrografického složení, a tedy i stupně 

prouhelnění, ale především z jeho elementárního a chemického složení, která jsou 

zjednodušeně popsána v následujících kapitolách. 

1.2.1. Elementární složení 

Uhlí je složeno převážně z uhlíku C, menšího množství vodíku H2 a z malých 

množství síry S a dusíku N2, které mají hlavní vliv na tvorbu emisí. Množství kyslíku O2 je 

velmi rozdílné. Množství uhlíku roste se stupněm prouhelnění a zároveň klesá množství 

kyslíku a vodíku. 



 

7 

 

1.2.2. Chemické složení 

Chemické složení uhlí můžeme zjednodušeně rozdělit na hořlaviny (prchavé 

a neprchavé, tedy fixní uhlík) a nehořlavé příměsi, mezi které se řadí voda a popeloviny. 

Vodu v uhlí, která mimo jiné snižuje výhřevnost paliva, rozdělujeme na následující: 

 hrubá voda – voda na povrchu uhelných částic, odpařuje se při volném vysýchání 

rozdrceného vzorku 

 zbytková voda – voda vázaná ve struktuře uhlí 

 přimíšená voda – voda, která se do uhlí dostane při těžbě 

Popeloviny (minerální látky) se poté během spalování mění na popel, díky kterému 

lze určit původní obsah popelovin v daném vzorku. Popel při spalování odchází z kotlů 

ve formě strusky, škváry nebo popílku. Obsah prchavé hořlaviny klesá se stupněm 

prouhelnění a zásadně ovlivňuje průběh vznícení, proto jsou hnědá uhlí náchylnější 

k samovznícení než černá. Jejich zapálení iniciuje proces hoření a tím způsobuje nárůst 

teploty, což způsobí zapálení tuhého zbytku – fixního uhlíku a popelovin (při 450-650°C). 

Ten obsahuje většinu energetického podílu hořlaviny.    [4] 

1.3. Kategorizace uhlí dle RID 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), platný od 1. 1. 

2013, je zveřejněn v anglickém i českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 

13, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 23/2013 Sb.m.s. 

Tento řád specifikuje nejen všeobecná ustanovení, jako například školení osob 

podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, povinnosti účastníků přepravy z hlediska 

bezpečnosti či bezpečnostní předpisy, ale obsahuje i klasifikaci a zkušební postupy, 

seznamy nebezpečných věcí, ustanovení o používání obalů a cisteren, postupy při odeslání, 

požadavky na obaly a cisterny a v neposlední řadě ustanovení o podmínkách přepravy, 

nakládky, vykládky a manipulace. 

Uhlí dle klasifikace pro RID (viz Příloha 1 – Zařazení uhlí dle RID) spadá do třídy 

4.2 Samozápalné látky, a klasifikačním kódem S2 – samozápalné látky bez vedlejšího 

nebezpečí organické, tuhé. Obalová skupina je II – látky středně nebezpečné nebo III – 

látky málo nebezpečné. Identifikační číslo je 40 (hořlavá tuhá látka nebo tuhá látka 

schopná samoohřevu), UN kód 1361.      [5] 
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Dle izotermické zkoušky (popsané v kapitole 3.4 Metody pro ověřování 

samovznícení) lze určit, zda spadá uhlí do kategorie 4.2b látky schopné samoohřevu 

nebo do kategorie 4.2c látky méněschopné samoohřevu. 

1.4. Výskyt černého uhlí v ČR 

Práce je zaměřena na stanovení vlivu granulometrie vzorku černého uhlí 

na schopnost samovznícení, a proto je vhodné vědět, odkud toto uhlí pochází. 

Černé uhlí v České republice těží už jen společnost OKD, a. s. v jižní části 

hornoslezské uhelné pánve. Za rok 2012 vytěžila společnost celkem 10,8 milionů tun uhlí, 

přičemž odhadované zásoby k 31. 12. 2012 činí více než 184 milionů tun uhlí. Celkový 

výskyt ložisek a ostatních zdrojů černého uhlí je znázorněn na Obrázku 1 – Pánve černého 

uhlí [6].          [7] 

 

Obrázek 1 - Pánve černého uhlí [6] 



 

9 

 

2. Analýza velikosti částic 

Abychom mohli stanovit výslednou zrnitost (granulometrii) jakéhokoliv vzorku, je 

nutné znát metody pro analýzu velikosti zrn a celkově částic v daném vzorku. Metod 

pro stanovení velikostí částic je více, ale pro zjednodušení je můžeme rozdělit 

na mechanické, sedimentační a optické. 

Liší se od sebe především potřebným typem vzorku k analýze (prach, aerosol, 

suspenze aj.) a rozsahem použitelnosti s definovaným rozměrem nejmenší a největší 

částice. Dále jsou na různé metody různé nároky na preciznost a dobu přípravy vzorku, 

rychlost analýzy, dobré a rychlé zpracování výsledků. V neposlední řadě hraje důležitou 

roli množství vzorku, který je pro danou analýzu nutný pro správné a reprezentativní 

vyhodnocení, a také finanční náročnost celé aparatury k analýze.   [8] 

2.1.  Mechanické metody 

Mezi mechanické metody patří především sítová analýza, kterou můžeme zařadit 

mezi nejstarší, nejjednodušší a nejlevnější, proto se můžeme se sítovou analýzou setkat 

při analýze částic nejčastěji. Při samotném separování vzorku neboli frakcionaci mohou 

být analyzátory se síty pohybující se (tyto se následně dělí na vibrační či otáčivé) 

nebo statické (rozdělené na ultrazvukové, pro mokré separování a pro separování vzorku 

proudem vzduchu). Ultrazvuková zařízení pro sítovou analýzu se používají především 

pro velmi jemné prachy.        [8] 

Stanovení granulometrie pomocí sítové analýzy se provádí podle normy ČSN EN 

933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový 

rozbor. 

Dle uvedené normy se samotná sítová analýza provádí tak, že daný zkoušený vzorek 

se nasype na sloupec standardizovaných sít – viz Obrázek 2 – Sítový analyzátor a síto – 

sestavených na sobě s různými velikostmi otvorů. Od horního síta se velikost otvorů 

postupně zmenšuje. Kromě sít také sloupec musí obsahovat víko a dno, aby nedocházelo 

ke ztrátám vzorku. S takto sestaveným sloupcem sít se poté ručně či mechanicky třese. 

Po ukončení procesu třesení se síta postupně odebírají, přičemž se s každým sítem ještě 

zatřese, aby nedošlo ke ztrátě zkoušeného materiálu. V prosévání se pokračuje tak dlouho, 
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dokud se všechen materiál (prach nebo suspenze), který může ještě daným sítem 

propadnout, nepřesune na další síto s menší velikostí otvorů.    [9] 

 

Obrázek 2 - Sítový analyzátor a síto [10, 11] 

Výsledkem a výhodou této metody je hmotnostní obsah jednotlivých frakcí vzorku. 

Také lze získat vzorek s přesně definovanou zrnitostí podle použitých sít. Nevýhodou se 

může zdát nemožnost stanovení hustoty vzorku v suspenzi nebo proudu vzduchu, časová 

náročnost a nepříliš přesný výsledek granulometrie vzorku u látek s nižší mechanickou 

pevností, jelikož se zrna v důsledku přesívání otírají a tím dochází k postupnému 

zmenšování zrn. Kromě sítové analýzy patří mezi mechanické metody například filtrace, 

ultrafiltrace a gelová chromatografie.      [8] 

2.1.1. Střední velikost zrna 

Střední velikost zrna je hodnota, při které je polovina zrn vzorku větší než tato 

hodnota a polovina menších. Snadno se určí z provedené sítové analýzy, a to následovně 

viz Příloha č. 1 – Stanovení střední velikosti zrna. 

2.2.  Sedimentační metody 

Sedimentační neboli gravitační metody se používají při frakcionaci látek, 

které nejsou rozpustné ve vodě (či jiné kapalině), nereagují s ní a mají nižší hustotu. 

Metody jsou založeny na vztahu mezi rychlostí pohybu částic v kapalině a jejich velikostí, 
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patří zde i centrifugace (viz Obrázek 3 – Sedimentační kužely a mikrocentrifuga). Hlavní 

výhodou sedimentačních metod je, že umožňují frakcionaci i ve velmi malém sloupci 

kapaliny (hodnotí se geometrická délka), což umožňuje její použití v laboratoři i finanční 

nenáročnost.          [8] 

 

Obrázek 3 - Sedimentační kužely a mikrocentrifuga [12, 13] 

Oproti mechanickým metodám je zde destruktivnost vzorku nulová 

nebo zanedbatelná, pokud se nepoužijí velmi výkonná míchadla či není mechanická 

odolnost vzorku dostačující. Mezi nevýhody patří složitý vztah mezi velikostí částic 

a sedimentační rychlostí (minimum zkoumaných látek je homogenních se stejnou 

hustotou), což způsobuje značné odchylky oproti reálnému rozložení částic. Další 

nevýhodou je fakt, že lze tuto analýzu použít jen pro omezený rozsah velikosti částic 

(nejčastěji od 1 μm do 50 μm) a fakt, že se jedná o velmi časově náročnou metodu 

s důrazem na stabilní sedimentační podmínky (konstantní teplota kapaliny, a tedy 

konstantní hustota, aj.).         [8] 

2.3.  Optické metody 

Optické metody patří k nejvyužívanějším metodám analýzy velikosti částic. 

Rozdělují se na přímé, kdy se fotografický nebo elektronický záznam obrazu vzorku 

analyzuje přímo, anebo nepřímé, kdy se využívá vztah mezi velikostí částic a vlastnostmi 

rozptýleného záření. 
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2.3.1. Přímé optické metody 

Zde patří mikroskopické analýzy, které neposkytují pouze informaci o velikosti zrn 

vzorku, ale dokážou popsat i nejmenší, největší, průměrný a nejčastější rozměr částice, 

jejich obvod, plochu, tvarové charakteristiky a také počet analyzovaných částic. 

Granulometrická analýza mikroskopem se provádí manuálním přeměřováním zrn 

za pomoci kalibrované stupnice na zorném poli mikroskopu a je velmi zdlouhavá, 

ale využívá se i v nynější době. Moderní obrazová analýza už využívá rychlou počítačovou 

analýzu obrazů v elektronické formě s následným vyhodnocením výsledků za pomoci 

softwaru. I když je tato metoda rychlá, klade velký důraz na precizní přípravu vzorku, 

především u elektronových a transmisních mikroskopů, a na vhodnou reprezentativnost 

vzorku. Mnohdy je také těžké rozpoznat, co je ve vzorku částice a co aglomerát
2
. I přesto 

jsou optické metody rychlejší a komfortnější. 

Druhým typem přímé metody jsou skenovací mikroskopové sondy založené na velmi 

přesném snímání polohy jemného hrotu kopírujícího povrch dané látky. Výsledkem bývá 

přímá informace o morfologii povrchu, kdy jsou částice identifikované jako výstupky 

od základní roviny. Kromě toho se mohou zjišťovat i změny magnetických, optických 

nebo elektrických vlastností povrchu, který ale musí být velmi hladký (velikost částic 

nepřesahuje několik nanometrů).       [8] 

2.3.2. Nepřímé optické metody 

Mezi nepřímé optické metody patří především laserová analýza, která umožňuje 

analýzu velikosti částic díky vyhodnocování rozptylu viditelného světla. Následná 

produkce výsledků pak probíhá za pomoci softwaru.  Výhodou je určitě rychlost a nízké 

nároky na přípravu vzorku. Dalším typem nepřímé metody je rentgenová analýza, která je 

založena na podobném principu jako laserová.     [8] 

3. Samovznícení uhlí 

Samovznícení patří mezi jedno z mnoha iniciačních zdrojů, které může způsobit 

následný požár nebo dokonce výbuch. Mezi další iniciační zdroje můžeme zařadit horké 

                                                 
2
 aglomerát -  spečenec 
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povrchy, plameny a horké plyny, mechanické jiskry, elektrotechnická zařízení, elektrické 

proudy a protikorozní katodovou ochranu, statickou elektřinu, vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny, blesk, ionizační záření, ultrazvuk, adiabatickou kompresi, rázovou 

vlnu a další. 

 Samovznícení hořlavých látek závisí nejen na chemickém složení a souvisejících 

vlastnostech látek, ale i na velikosti a geometrii soustavy materiálu a samozřejmě na okolní 

teplotě. Důvodem k samovznícení je oxidace příslušných hořlavých prachů, tedy vznik 

exotermních reakcí i za normální teploty okolí. Uvolněné teplo z reakcí poté zapříčiní 

nárůst teploty v systému, který způsobí reakci dalších molekul prachu s kyslíkem. Tepelná 

rovnováha mezi teplem vytvářeným v systému a teplem odvedeným do okolí je rozhodující 

v tom, zda je dosaženo ustáleného stavu teploty (tepelné ztráty jsou vyšší) nebo zda teploty 

v systému porostou až do samovznícení (tepelné ztráty jsou nižší než teplo vytvořené 

v systému).          [14] 

 Proto je důležité stanovit teplotu samovznícení, v našem případě metodou 

izotermickou vycházející z řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

(RID), která je blíže popsána spolu s dalšími existujícími metodami v kapitole 3.4 Metody 

pro ověření samovznícení. Důležité je však mít na paměti, že teplota samovznícení 

pro danou látku není konstantní veličinou a záleží na mnoha okolních faktorech. 

 Zejména ji ovlivňují chemické vlastnosti a složení dané látky, její tepelná vodivost, 

objem, povrch a zrnitost látky, okolní tlak, přičemž platí, že čím vyšší je tlak, tím nižší je 

teplota samovznícení díky zmenšování vzdáleností mezi molekulami látky a tedy zvyšující 

se pravděpodobností jejich účinných srážek. Dále je důležitá přítomnost katalyzátorů, které 

mohou teplotu samovznícení ovlivnit kladně nebo záporně. Více v kapitole 3.2 Faktory 

a příčiny samovznícení uhlí.        [15] 

 Pro sjednocení výrazů jsou uvedeny tyto termíny a definice: 

 teplota samovznícení [°C] – podle normy [14] je definována jako nejvyšší teplota, 

při které ještě nedojde ke vznícení daného objemu prachu, podle jiných zdrojů [9] 

je teplota samovznícení nejnižší teplota, při které v látce začínají bez vnějšího 

přívodu tepla exotermické procesy, které vedou k samovznícení 

 teplota pece [°C] – aritmetický průměr naměřených hodnot na dvou termočláncích, 

které jsou oba volně umístěny v peci v poloviční vzdálenosti mezi stěnou 

a povrchem vzorku prachu 
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 teplota vzorku [°C] – teplota naměřená ve středu vzorku prachu pomocí 

termočlánku 

 indukční doba [min] – doba mezi dosažením teploty uložení vzorku 

a samovznícením vzorku 

 vznícení – vznik hoření       [14] 

 samozahřívání – proces, při němž postupná reakce látky s kyslíkem vytváří teplo, 

a jestliže je množství vytvořeného tepla větší než množství tepelných ztrát, teplota 

látky narůstá, což může vést až k samovznícení a hoření   [5] 

 Rozdíl mezi samovznícením a samozapálením látek je v tom, že v prvním případě 

je teplota samovznícení látek větší než běžná teplota 20-25°C (piliny, dřevotříska, 

nitrocelulóza, atd.), v druhém případě je tedy teplota samovznícení nižší než běžná 

(alkalické kovy, bílý fosfor, atd.).        [16] 

3.1.  Teorie samovznícení 

Existuje již mnoho výzkumů ke zjištění podstaty vzniku samovznícení uhlí, i když 

do dnešní doby není tento celý mechanismus zcela objasněn. Mezi teorie samovznícení se 

v průběhu let řadily následující: 

 Pyritová – vznikla na počátku 19. století, podstatou bylo to, že pyrit 

patří k chemicky nejaktivnějším látkám při samovznícení uhlí a díky jeho oxidaci 

působí rozpad částic uhelné hmoty. Pyritová teorie však byla zpochybněna kvůli 

důkazům samovznícení uhlí, které pyrit neobsahovalo. 

 Ankeritová – ankerit je minerál, tepelný efekt při jeho oxidaci je ale příliš malý 

na to, aby mohl zapříčinit samovznícení. 

 Bakteriová – konstatuje, že bakterie působí na uhelnou hmotu tak, že při kontaktu 

se vzdušným kyslíkem vznikají oxidovatelné sloučeniny za vývinu tepla, 

které způsobí samovznícení uhlí. 

 Fenolová – vazby aromatických jader s hydroxylovými skupinami OH lehce 

oxidují a poté se štěpí, což podmiňuje rozvoj dalších reakcí za značného vývinu 

tepla. 

 Teorie pohybů Země – drcení uhlí díky pohybům Země mohlo být zdrojem tepla 

vedoucím k samovznícení. 
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 Sorpce vody na uhlí – když je uhlí smáčeno, uvolňuje velké množství tepla, 

které působí zvýšení míry oxidace, což může zapříčinit samovznícení. 

 Volné radikály 

 Teorie molekulární struktury uhlí – tato novodobá teorie konstatuje, že příčinou 

samovznícení uhlí je postranní řetězec a nízkomolekulární hmotnost sloučenin 

v uhlí tedy komplex uhlík-kyslík. 

  Teorie komplexu uhlík-kyslík – oxidační procesy jsou exotermní a vedou 

v důsledku malé teplotní vodivosti uhlí až k samovznícení, mezi atomy uhlíku 

vznikají peroxidy. V současné době je tato teorie nejpoužívanější. 

[17, 18, 19, 20] 

3.2.  Faktory a příčiny samovznícení uhlí 

Absence některého faktoru pomáhá samotnému samovznícení předcházet. 

Mezi faktory způsobující a ovlivňující samovznícení patří tyto: 

 druh uhlí – čím má uhlí vyšší obsah prchavé hořlaviny, tím je náchylnější 

k samovznícení 

 různá zrnitost uhlí – jemnější uhlí má větší povrch a adsorbuje tak vzdušný 

kyslík rychleji 

 reaktivita uhelného paliva ke kyslíku 

 chemické složení paliva 

 dostatečný přísun kyslíku 

 vlhkost (obsah vody) 

 akumulace tepla z okolí 

 přítomnost katalyzátorů – například železitá škvára, cihlová drť 

 oxidačně reakční doba      [15, 21, 22, 23] 

Hlavní příčinou vedoucí k samovznícení je nízkoteplotní oxidace, která pochází 

z exotermické reakce uhlí s kyslíkem. Rychlost oxidace uhlí při nízké teplotě je kritickým 

parametrem pro predikci samovznícení, kdy vzestup teploty vede k urychlení reakční 

rychlosti a naopak. Pravděpodobnost samovznícení se tedy sníží, je-li produkované teplo 

dobře absorbováno či odváděno do okolního prostředí. I když existuje mnoho metod 

k měření charakteristických parametrů samovznícení, podrobnosti k celému procesu 
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samovznícení je stále obtížné zjistit kvůli jeho složitosti a komplikovanosti právě díky 

složitosti chemických vazeb a různých funkčních skupin uhlí.   [24] 

Jak již bylo řečeno, přesný mechanismus oxidace uhlí není dosud (r. 2013) zcela 

objasněn. Nicméně vědci souhlasí, že povaha interakce mezi uhlíkem a kyslíkem 

za nízkých teplot je zcela fyzikální a jedná se tedy o adsorpci, která přechází v chemisorpci 

až se vzrůstající okolní teplotou. Oxidace uhlí zapříčiňuje spolu s uvolňováním tepla 

v průběhu chemické reakce i produkci různých plynů – především oxidu uhelnatého (CO), 

oxidu uhličitého (CO2) a vodní páry. Míra spotřeby kyslíku je nejvyšší v prvních dnech 

(zejména v prvních hodinách) po vytěžení uhlí na povrch, poté tato míra velmi pomalu 

klesá.           [25] 

3.3.  Druhy samovznícení 

Samovznícení se dělí podle toho, jaký proces je jeho iniciátorem: 

1. Fyzikální děj – především jde o adsorpci plynů a par na danou látku (typickým 

příkladem je uhlí), dalším typem je tepelné samovznícení, při kterém zvýšená 

teplota prostředí má za následek ohřev látky (samovznícení dřeva, papíru, zazděný 

trám v komíně) nebo přítomnost katalyzátorů. 

2. Chemický děj – k chemickému samovznícení může dojít buď při styku dané 

chemické látky s vodou (nejčastěji se jedná o alkalické kovy – sodík, draslík, 

rubidium, cesium, nebo karbid vápenatý a další), nebo s kyslíkem (bílý fosfor, 

sulfidy kovů, zinkový a hliníkový prach, karbidy alkalických kovů aj.) nebo při 

vzájemném styku chemických látek (kapalné i tuhé oxidovadla – halogeny, kyslík, 

peroxid vodíku, manganistan draselný – především ve styku s organickými 

sloučeninami).  

3. Biologický děj – nejčastěji se jedná o rostlinné materiály (seno, luštěniny, krmiva, 

piliny, obilniny, atd.), u kterých vzniká riziko samovznícení díky působení 

mikroorganismů za optimální vlhkosti, akumulaci tepla v důsledku jeho špatného 

odvodu do okolí a při dostatečně dlouhé době skladování. Toto je nebezpečné 

především v silech, stodolách, senících a podobně.    [16] 
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3.4.  Metody pro ověření samovznícení 

Náchylnost uhlí k samovznícení lze stanovit pomocí různých laboratorních zkoušek, 

avšak dalo by se říct, že všechny hodnotí náchylnost uhlí k oxidaci, konkrétněji rychlost 

uvolňování oxidačního tepla.        [26] 

V současné době se pro ověření a stanovení náchylnosti vzorků uhelného paliva 

k samovznícení používají metoda ověření náchylnosti k samovznícení podle Olpinského, 

dále adiabatická metoda, izotermická metoda (RID), pulzní kalorimetrie, metoda CPT 

a další metody založené na dynamice sorpce kyslíku na uhlí. Všechny uvedené metody 

jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

3.4.1. Náchylnost k samovznícení podle Olpinského 

Zkušební postup této metody je popsán v normě ČSN 441397 Tuhá paliva – 

Stanovení reaktivity hnědého uhlí ke kyslíku. Norma je z roku 1987, nyní je již neplatná 

a bez náhrady. 

Princip metody podle Olpinského spočívá v měření rychlosti vzestupu teploty 

uhelného vzorku slisovaného na pákovém lisu do briketky dle definovaných rozměrů ve °C 

za minutu. Teplota se měří pomocí termočlánku, na který je briketka nasunuta, a společně 

se vloží do reakčního prostoru celoskleněné aparatury (viz Obrázek 4 – Metoda 

Olpinského).          [26, 27] 

 

Obrázek 4 - Metoda Olpinského 
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Aparaturou protéká vzduch o průtoku nejméně 100 l/h ohřívaný zevně párami vroucí 

kapaliny – pro černá uhlí se používá chinolin (bod varu 235°C), pro hnědá uhlí etylester  

kyseliny benzoové (bod varu 212°C). Z experimentálně získané křivky závislosti teploty 

na čase je vyhodnocena rychlost vzrůstu teploty v adiabatickém (tzv. Olpinského) bodě 

(235°C či 212°C), kdy se vyrovnává teplota uhlí s teplotou vzduchu. Velkou výhodou 

metody je její rychlost a dobrá reprodukovatelnost výsledků, i když jsou jen orientační – 

rozhodující je v těchto případech stanovení reaktivity podle metody adiabatické, popsané 

dále. Za nevýhody můžeme považovat vysoké nároky na skleněnou aparaturu a briketovací 

zařízení, ve kterém se  briketky občas špatně vytváří.     [26, 27] 

Tato metoda se používá i na hodnocení vlivu příměsí na rychlost samoohřevu. [28] 

3.4.2. Adiabatická oxidace 

Tato metoda také vychází z normy ČSN 441397 Tuhá paliva – Stanovení reaktivity 

hnědého uhlí ke kyslíku z roku 1987, která je již neplatná a bez náhrady. 

Patřila mezi nejpoužívanější pro hodnocení reaktivity uhlí s kyslíkem díky velké 

produkci uhlí a považovala se za nejvěrnější napodobení procesu samovznícení nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. Je založena na oxidaci uhlí v adiabatickém kalorimetru 

(viz Obrázek 5 – Adiabatická oxidace), kdy se veškeré teplo spotřebuje k ohřátí 

kalorimetru a jeho obsahu a nedochází tedy k výměně tepla mezi systémem a okolím. 

 

Obrázek 5 - Adiabatická oxidace 



 

19 

 

Výhodou této metody je fakt, že je považována za spolehlivý způsob pozorování 

průběhu samovznícení. Naopak nevýhodou se může zdát nutnost pečlivé a zdlouhavé 

přípravy vzorku, především z hlediska obsahu vody v uhlí, který může výsledky zkoušky 

značně ovlivnit, a těsnosti aparatury. Vlastní měření pomocí této metody poté probíhá tak, 

že se v celém systému se vzorkem uhlí nechá po 24 hodin ustálit teplota na zvolenou 

počáteční teplotu, přičemž je uhlí udržováno v inertní atmosféře. Měření poté začíná 

zavedením vzduchu nebo přímo kyslíku do aparatury a snímá se časová závislost teploty 

uhlí, tedy rychlost samovolného zahřívání, která určí zařazení vzorku do kategorií 

náchylnosti k samovznícení. Také lze měřit spotřebu kyslíku či produkci jednotlivých 

plynů (oxid uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2) při oxidaci a umožňuje určení časového 

průběhu samozahřívání.       [26, 27, 28] 

Kromě klasifikace vzorku do 4 kategorií podle průměrného nárůstu teploty umožňuje 

metoda odhadnout chování uhlí v reálných podmínkách na základě těchto bezpečnostních 

parametrů: 

 indukční doba – nejkratší doba, kdy může dojít k samovolnému zahřátí uhelné 

hmoty z počáteční teploty na teplotu vznícení, prakticky lze využít na stanovení 

bezpečné doby skladování 

 kritická teplota – teplota, po jejímž dosažení se mění průběh samozahřívání tak, 

že dochází k dynamickému nárůstu teploty, je hranicí mezi počátečním 

a rozvinutým stadiem samovznícení, prakticky by měly být všechna preventivní 

opatření provedena před jejím dosažením 

 bezpečná teplota – teplota, za které vzniká zanedbatelné (téměř nulové) množství 

tepla a nedochází tak k samozahřívání     [28] 

Pokud bychom chtěli srovnávat metodu adiabatické oxidace s metodou podle 

Olpinského, nejzákladnější rozdíl nám vyjde v tom, že u adiabatické oxidace se měří nárůst 

teploty za hodinu, kdežto u Olpinského nárůst teploty za minutu. Metoda podle Olpinského 

je vhodná jako doplňková k metodě adiabatické. 

3.4.3. Izotermická metoda (RID) 

Izotermická metoda je popsána v normě ČSN EN 15188 Stanovení chování 

nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení z roku 2008. V současné době 

patří mezi nejžádanější metody pro ověření samovznícení zejména kvůli jejímu 
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výslednému stanovení, zda je určitá zkoušená látka bezpečná či nebezpečná k přepravě 

po železnici dle předpisu RID a jaká je bezpečnost při skladování dané látky. 

Teplota samovznícení se stanoví ze vzorků o různém objemu při izotermických 

zkouškách v peci (viz Obrázek 6 – Izotermická metoda (RID)). 

 

Obrázek 6 - Izotermická metoda (RID) 

Izotermická metoda slouží ke stanovení kritické teploty samovznícení hodnoceného 

vzorku. Kritická teplota je průměrná teplota mezi teplotou okolí – pece – při pozitivním 

a negativním výsledku. Pozitivnost vzorku určí jeho vznícení či zvýšení teploty o 60°C. 

Pro účely právních předpisů upravujících mezinárodní podmínky železniční přepravy 

nebezpečných látek (RID) jsou poté ověřované látky zařazovány do třídy 4.2b – látky 

schopné samoohřevu
3
 či do třídy 4.2c – látky méněschopné samoohřevu. Podle kritické 

teploty se určí indukční doba vznícení, což je doba od počátku tepelného namáhání 

až po pozitivnost výsledku. Poté lze vypočítat bezpečnou výšku dané látky pro skladování 

při určitých teplotách a dobu, za kterou by mohlo k samovznícení dojít. 

Platí tedy, že látky, u nichž dojde u krychlového vzorku o hraně 10 cm při zkušební 

teplotě 140°C do 24 hodin k samovznícení nebo stoupnutí teploty nad 200°C, se přiřadí 

do třídy 4.2 Samozápalné látky. Pro obalové skupiny poté platí, že látky třídy 4.2b schopné 

                                                 
3
 látky schopné samoohřevu = látky, které jsou ve styku se vzduchem bez přívodu energie schopné se 

zahřívat, tyto látky mohou vzplanout jen ve velkých množstvích (kilogramech) za dlouhou dobu (hodiny 

nebo dny)              [5] 
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samoohřevu jsou takové, u kterých musí dojít u krychlového vzorku o hraně 2,5 cm 

při zkušební teplotě 140°C do 24 hodin k samovznícení nebo stoupnutí teploty nad 200°C, 

a přiřadí se k obalové skupině II (látky středně nebezpečné). Látky třídy 4.2c méněschopné 

samoohřevu jsou takové, u nichž při dané zkoušce nedojde ke jmenovaným jevům, 

ale u vzorku o hraně 10 cm při 140°C musí dojít k samovznícení i zvýšení teploty 

nad 200°C. Ty se přiřadí k obalové skupině III (látky málo nebezpečné).  [5] 

Zjednodušeně řečeno, když je teplota vzorku v košíku o hraně 10 cm během měření 

větší než 200°C (při počáteční teplotě pece 140°C) nebo dojde ke vznícení, jedná se 

dle předpisu RID o látku náchylnou k samovznícení a patří do kategorie 4.2. Když se 

teplota zvýší o méně než 60°C a doba zkoušky přesáhne 24 hodin, zkouška se ukončuje 

a vzorek je považován za nenáchylný k samovznícení. Poté se ještě musí pokračovat 

ve zkoušení vzorku v menších košících, konkrétně pokud je vzorek v 2,5cm košíku 

pozitivní při 140°C, patří do kategorie 4.2b. Pokud je negativním patří do kategorie 4.2c. 

Aparatura pro izotermickou metodu se skládá z vyhřívací pece s regulovatelnou 

teplotou, termočlánků měřících teplotu pece a teplotu vzorku, elektronického přístroje 

pro měření teploty a tiskárny. Důležité jsou také alespoň tři zkušební košíky na vzorky 

o různém objemu, které musí být z drátové sítě, shora otevřené a zespodu uzavřené 

a s takovou velikostí ok, aby prach nepropadával a zároveň aby se nebránilo pronikání 

kyslíku ze vzduchu v peci do vzorku prachu.     [14, 28] 

3.4.4. Pulzní kalorimetrie 

Metoda pulzní kalorimetrie spočívá v dávkování známého objemu kyslíku 

do průtoku inertního plynu a ve sledování tepelných projevů při průchodu dávky vzorkem. 

Výsledky poté vychází z naměřeného tepla uvolněného při oxidaci uhlí s kyslíkem, aniž by 

se měřilo teplo fyzikální adsorpce kyslíku, či teplo vyvolané fázovými přechody vody 

a vlhkosti, což by mohlo výsledek zkreslit.      [26] 

3.4.5. Metoda CPT 

Metoda CPT neboli metoda teplotního průsečíku (crossing-point temperature) 

spočívá ve sledování teploty vzorku uhlí v topné peci s lineárním nárůstem teploty. Skrze 

uhlí přitom proudí vzduch nebo kyslík předehřívaný na aktuální teplotu pece. Výsledkem 

je poté „crossing-point“ teplota (CPT), která je odečtena z experimentální závislosti teploty 
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uhlí na teplotě pece a odpovídá momentu, kdy teplota uhlí kříží teplotu pece. Nevýhodou 

metody je obtížná srovnatelnost výsledků díky různým konstrukcím experimentálních 

zařízení na různých pracovištích.       [26] 

3.4.6. Dynamika sorpce kyslíku na uhlí 

Hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu je další možností 

pro zjišťování náchylnosti uhlí k samovznícení. Na tomto principu jsou založeny 

následující metody: 

 Metoda „U index“ spočívá v uzavření vzorku uhlí o určité zrnitosti do nádoby 

na 24 hodin za konstantních podmínek. Po uplynutí této doby je atmosféra 

v nádobě analyzována na obsah metanu CH4, kyslíku O2 a oxidu uhličitého CO2 – 

hodnotí se spotřeba kyslíku uhlím, stanoví se „U index“. Výsledek má rozměr 

[ml/hod/g], což je spotřeba kyslíku za hodinu na gram uhlí. 

 Metoda „k index“ se liší tím, že měří koncentraci dusíku N2 a kyslíku O2, různé 

teploty, pro které je konstanta počítána , délka testu a konstrukce měřicí aparatury. 

 Metoda „Flask Test“ trvá celý týden, vzorky jsou uzavřeny do šesti nádob, 

na kterých jsou umístěna tlaková čidla, která zaznamenávají pokles tlaku po sedmi 

dnech. Také se měří obsah atmosféry v nádobách na obsah kyslíku O2, oxidu 

uhelnatého CO, oxidu uhličitého CO2 a metanu CH4. Na základě těchto hodnot se 

počítá objemové množství spotřebovaného kyslíku a CO index.  [29] 

4. Skladování 

Cílem diplomové práce není pouze stanovit vliv granulometrie uhlí na schopnost 

samovznícení pomocí vybrané metody, ale i určit podmínky pro bezpečné skladování 

uhelného paliva a proto je důležité znát následující. 

Postupy pro skladování uhlí a všech dalších tuhých fosilních paliv stanoví norma 

ČSN 441315 Tuhá paliva – Skladování. Také stanoví opatření pro jejich bezpečné 

skladování v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, 

uhelnách a sklepech spotřebitelů. 
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Podle normy se také paliva dělí podle reaktivity, což slouží k prevenci a snížení 

pravděpodobnosti samovznícení, do těchto tří skupin (i když během manipulace s palivem 

nelze vyloučit samovznícení i ve skupinách II a III): 

I. vysoce reaktivní – s výrazným sklonem k samovznícení 

II. reaktivní – se sklonem k samovznícení 

III. nereaktivní – bez sklonu k samovznícení 

Maximální výška volně sypaných hromad paliva je stanovena pro černá uhlí 

prachová a těžná 4 m a pro černá uhlí tříděná a praná 6 m (viz Tabulka 2 – Maximální 

výška hromad [22]). 

Tabulka 2 - Maximální výška hromad [22] 

Palivo Max. výška [m] 

Hnědá uhlí prachová, netříděná a lignity 4 

Hnědá uhlí tříděná a praná 4 

Černá uhlí prachová a těžná 4 

Černá uhlí tříděná a praná 6 

Antracit a koks bez omezení 

Brikety a briketové zlomky 1,5 

Brikety po odtřídění třísek 3 

 

U mechanizovaných skladů umožňujících zhutňování paliva je maximální výška 

hromad paliv všech skupin 30 m a šířka horní základny hromady 150 m. Zhutňované 

hromady se vyskytují převážně v energetickém průmyslu, důležité je především dobře 

zhutnit základní vrstvu. Kromě toho by hromada měla mít vypouklý tvar kvůli odvodu 

dešťové vody, udusáním hromady po slabém dešti nebo umělým zvlhčením se vytvoří 

poměrně pevná povrchová kůra, která chrání uskladněné uhlí před vnikáním vzduchu 

a srážkové vody. 

Zásoby určené ke skladování na dlouhou dobu je vhodné pokrývat vrstvou 

prachového paliva, která se při zhutňování kropí vodou nebo vápenným mlékem za účelem 

tvorby nepropustného ochranného povlaku. 

Palivo se smí skladovat pouze na upravené ploše (vyčištěné, uválcované, urovnané) 

a na nezhutněné hromadě se smí skladovat uhlí pouze stejného druhu, přičemž se za různý 

druh považuje uhlí o různé zrnitosti, uhlí praná a nepraná.    [22, 30] 
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4.1.  Kontrola hromad 

V normě ČSN 441315 Tuhá paliva – Skladování je také ustanoveno, jak má probíhat 

kontrola hromad a měření teplot, jakým způsobem (pomocí termočlánků, odporových 

teploměrů, tepelných signalizačních čidel, rtuťových teploměrů, termistorů 

nebo samočinných indikátorů zvyšování teploty – teploměry jsou umístěny do kovové 

trubky, která je zaražená do hromady paliva) a v jakém časovém intervalu. Teplota uvnitř 

hromady se stanoví v hloubce 1,5-4 m ve vzdálenosti nejvýše 10 m od sebe. [22] 

4.2.  Organizační opatření 

Při volném skladování tuhých paliv jsou nutná také organizační opatření pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech pracovníků. Každý sklad paliva musí mít 

vypracován požární řád dle zákona o požární prevenci (zákon č. 246/2001 Sb.), ve kterém 

je především sklad charakterizován a popsán, je v něm uveden technologický postup 

skladování, charakteristiky požárního nebezpečí jednotlivých pracovišť, celkové požární 

zabezpečení skladu či podmínky pro pohyb po skládce a jméno zodpovědného vedoucího 

pracovníka.          [30, 31] 

V rámci zajišťování bezpečného provozu skladu je nutné zpracovat místní provozní 

bezpečnostní předpis, který mimo jiné obsahuje bližší podmínky pro zajištění bezpečnosti 

osob provádějících kontroly uskladněného paliva, ale zejména osob podílejících se 

na odstraňování ohnisek samovzníceného paliva, popř. osob provádějících jeho 

ochlazování. V každém případě je nutno v uvedeném předpise stanovit též opatření 

k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém pracovním prostředí – při výskytu škodlivin 

(např. oxidu uhelnatého), při odstraňování zapařeného paliva, či paliva na hranici 

samovznícení apod. 

Zaměstnanci, podílející se na provozu volného skladu tuhých paliv, musí vedle 

všeobecného školení bezpečnosti práce daného zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

absolvovat speciální školení zaměřené k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví 

na příslušných pracovištích, k problematice možných rizik, se kterými mohou přijít 

do styku, včetně vhodných pracovních postupů a způsobů chování k minimalizaci 

možných rizik. Součástí tohoto školení by měla být i problematika možného poškození 
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zdraví při vdechování oxidu uhelnatého a dalších možných škodlivin, včetně postupu 

jednotlivých zaměstnanců při zpozorování příznaků otravy oxidem uhelnatým apod. [30] 

4.3.  Opatření při samovznícení 

O samovznícení paliva se mluví tehdy, pokud teplota uvnitř hromady přesáhne      

40-50°C anebo zvyšuje-li se teplota o více než 3°C za 24 hodin. Za ohnisko samovznícení 

je považováno místo, ve kterém je teplota větší než 65°C nebo kde se teplota zvyšuje o 3°C 

a více během 24 hodin a také všechna místa, která nesou typické příznaky 

pro samovznícení (zápach, žhnutí, jiskření, atd.).  

Ohniska samovznícení se musí likvidovat nepřetržitě až do snížení teploty paliva 

pod 30°C a to následovně: 

1. přeházením hromady a vybráním zapařeného paliva 

2. pokrytím ložiska neprodyšnou vrstvou a utěsněním tak pro nepřístup kyslíku 

3. skrápění vodní mlhou i s přídavkem smáčedla 

4. injektáží vodou se smáčedlem přímo do ohnisek (vody musí být tolik, 

aby nedocházelo k vytékání vody a odplavování uhlí) 

5. hašení pomocí inertní dusíkové pěny – především v uzavřených prostorách 

(uhelny, sklepy) 

U velkých hromad je nutno ohnisko vyjmout a ihned spotřebovat, taktéž musí být 

palivo odstraněno a spotřebováno při dosažení teploty 65°C uvnitř hromady. [22] 

Hasit žhnoucí uhlí vodou není vhodné zejména proto, že při reakci vody s uhlíkem 

obsaženým v uhlí vzniká výbušný vodík a nebezpečný oxid uhelnatý. U uhelného prachu 

zase může dojít k jeho rozvíření a následnému výbuchu. Proto se do vody musí přidat 

smáčedlo, které sníží povrchové napětí vody a tím dojde k lepší přilnavosti a tedy smáčení 

hořlavého povrchu. 

4.4.  Statistika požárů samovznícením 

Statistiky příčin požárů v České republice eviduje a každoročně vydává ve své 

statistické ročence Hasičský záchranný sbor ČR, která bývá součástí časopisu 112 (dříve 

časopisu 150-Hoří). Evidují se požáry samovznícením nejen uhelného paliva, 

ale i zemědělských plodin, olejů a tuků, chemických látek, chemických výrobků a jiného, 
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například odpadu. Na Grafu 1 – Požáry samovznícením [32,33] můžeme vidět počet 

požárů samovznícením uhlí ve vybraných odvětvích od roku 2006 do roku 2013 

(konkrétně byla pro statistiku zvolena odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné 

energie, Pozemní a potrubní doprava a Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě), dále 

celkový počet požárů způsobených samovznícením uhlí ve všech odvětvích a také celkový 

počet požárů samovznícením.       [32, 33] 

Graf 1 - Požáry samovznícením [32, 33] 

 

 

Z grafu vyplývá nejen to, že požárů samovznícením uhlí v energetice, při manipulaci 

a skladování není zdaleka tolik, jako v jiných ekonomických odvětvích (například 

při samotné těžbě), ale i klesající tendence zastoupení samovznícení uhlí mezi celkovým 

počtem požárů způsobených samovznícením. 

5. Opatření proti samovznícení 

S nebezpečím samovznícení se nesetkáváme jen u uhelného paliva, ale i u dalších 

sypkých nebo prašných hmot. Jako nejzákladnější opatření proti tomuto jevu lze uvést tyto 

postupy: 

1. eliminace sedimentace a napékání prachů 

2. udržování odpovídajících nízkých teplot 
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3. zabránění vysoké vlhkosti při skladování 

4. zabezpečení pohybu prachového materiálu 

5. inertizace         [15, 23] 

5.1.  Inertizace 

Inertizace jako preventivní protivýbuchové ochrany (i jako ochrany před samotným 

samovznícením) je možné dosáhnout přidáním inertních plynů, inertních prachů 

nebo vody, čímž se sníží anebo úplně odstraní oxidační prostředek. Přidáním inertu 

k výbušnému systému se zvýší minimální iniciační energie, která je nutná k iniciaci 

systému, a současně klesají maximální výbuchové parametry, až při určitém množství 

inertu a tedy mezní koncentraci kyslíku (LOC
4
) výbuch není možný. 

5.1.1. Inertizace plynem 

Pro inertizaci pomocí plynu se používá nejčastěji dusík, ale i oxid uhličitý či vzácné 

plyny. Jejich hlavním přínosem je zředění výbušného systému a tedy snížení množství 

oxidačního prostředku. Principiálně působí tak, že odebírají tepelnou energii, která vzniká 

při reakci iniciačního zdroje s látkou, a tím působí pokles reakční rychlosti a tedy zahřívání 

celého systému. Jde tedy o dusivý efekt, kdy po přidání určitého množství inertního plynu 

není látka schopná šířit plamen. 

Halogenderiváty uhlovodíků (neboli halony) sice dokážou uhasit požár velmi rychle 

díky antikatalytickému účinku (chladící a ředící účinek je zde podřadný), ale v oblasti 

inertizace se využívají velmi zřídka kvůli jejich známému škodlivému vlivu na životní 

prostředí. 

Inertizovat plynem jde i hořlavé prachy, přičemž se dolní mez výbušnosti v podstatě 

nemění a horní mez prudce klesá. LOC je tak nutné hledat u dolní meze výbušnosti. 

Důležité je však vědět, že mezní LOC klesá se stoupající teplotou a se zvětšujícím se 

počátečním tlakem a je závislá na druhu inertního plynu i hořlavého prachu. Pro inertizaci 

hořlavého prachu plynem je nutné LOC přesně stanovit akreditovanou zkouškou. 

                                                 
4
 LOC – mezní koncentrace kyslíku, jde o maximální koncentraci kyslíku ve výbušném systému 

hořlavé látky, inertu a vzduchu, při které už nemůže dojít k výbuchu 
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Při inertizaci plynem je také důležité brát na vědomí nejen to, že v uzavřeném 

prostoru může dojít k nárůstu objemu a zvýšení tlaku, ale i vhodnost a nevhodnost 

pro určité látky, které mohou s plynem reagovat. 

Oxid uhličitý je sice levnější než dusík, ale hůře vytváří homogenní směs se 

vzduchem díky jeho vyšší hustotě. Ještě levněji vyjdou spaliny po odstranění nežádoucích 

látek (sazí, oxidu uhelnatého, vody, atd.). 

Vodní pára je sice levným inertizačním prostředkem, její přínos spočívá především 

v chladícím efektu a také snížením množství oxidačního prostředku. Na druhou stranu je 

zde nebezpečí kondenzace páry.       [34] 

5.1.2. Inertizace prachy 

U inertních prachů, které se používají především v hornictví, je nutné především 

jejich rovnoměrné rozptýlení i v rozvířeném stavu. Inertní účinek je bariérový, 

antikatalytický, ale i chladící a ředící. Nejčastěji se používá vápenec, kterého je ale třeba 

pro dosažení nevýbušnosti docela velké množství (pro černá uhlí minimálně 80 hmot. % 

přídavku vápence). Při výskytu hybridní směsi (směs vzduchu a hořlavých látek různých 

fyzikálních stavů) je důležité vědět, že pokles dolní meze výbušnosti je výrazně vyšší 

u inertizovaných směsí než u čistých prachovzduchových. 

Dále je možno využít hasicí prášky (např. kryolit, bentonit), který má oproti 

bariérovým účinkům i antikatalytické účinky.     [34] 

5.1.3.  Inertizace vodou 

Inetizace vodou se používá především v dolech, protože zvýšení vody v uhelném 

prachu snižuje maximální výbuchové parametry a tedy potlačuje výbušnost hořlavého 

prachu. Při vyšším obsahu vody (25-35 hmot. %) se tvoří kaše a prach je nerozvířitelný 

a nehrozí výskyt hybridní směsi (použitím smáčedla se tento účinek ještě zvýší). Velkou 

nevýhodou je ale skutečnost, že se voda vypařuje a například při silném výbuchu může 

dojít k rychlému vypaření vody, rozvíření prachu a následnému ještě většímu výbuchu. 

V dolech se kromě zkrápění používají proti šíření výbuchu i vodní uzávěry (korýtka 

se snadno tříštitelného materiálu naplněná vodou, která se roztříští tlakovou vlnou) 

či spouštěné uzávěry (voda rozprášena pyrotechnicky, impuls přichází od snímače 

tlakového, tepelného či světelného).       [34] 
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5.2.  Ovlivňování samovznícení uhlí 

Oxidaci uhlí, a tedy pozdějšímu samovznícení, mohou zpomalovat anebo zamezovat 

různé látky, které můžeme označit souhrnným názvem inhibitory. Podle funkčního 

působení je můžeme rozdělit na následující: 

1. Pravé inhibitory – neboli katalytické jedy, slouží k snížení nebo úplnému 

zastavení začínající reakce uhlí s kyslíkem například tím, že svou přítomností 

zvlhčují povrch uhlí a tím znemožňují přístup kyslíku. 

2. Silikátová pojiva – zde patří některé druhy cementu a tekuté křemičitany 

(vodní sklo), výhoda je v jejich dostupnosti, jsou levné a snadno použitelné, 

ale na druhou stranu patří mezi nedostatky přirozená viskozita směsi 

nebo omezená hloubka proniknutí do uhelné hmoty. 

3. Reaktoplasty – jsou syntetickými pojivy, které mají vysokou adhezi k uhelné 

hmotě, kterou pokrývají souvislým filmem. Patří zde například fenol-

formaldehydové, močovino-formaldehydové nebo epoxidové pryskyřice 

či ropné produkty (destilační zbytky). 

4. Ochranné povlaky – mohou být organické nebo anorganické, způsob jejich 

ochrany před samovznícením spočívá v nastříkání těchto povlaků na uhlí, 

kde po jejich zaschnutí tvoří bariéru pro vstup kyslíku. Některé vyvinuté směsi 

ochranných povlaků na latexové bázi jsou vhodné nejen k zabránění 

samovznícení, ale i na ochranu proti prašnosti či korozi. 

5. Izolační hmoty – izolační hmoty byly dříve používány jen jako hasicí 

prostředky v důlních podmínkách, později jako izolační prostředky omezující 

oxidaci uhlí s kyslíkem. Patří zde lehčené plastické hmoty či pěnové hmoty 

připravované napěněním vzduchem nebo inertním plynem.  [35] 

6. Stanovení náchylnosti k samovznícení 

Na stanovení náchylnosti zkoumaného vzorku černouhelného paliva k samovznícení 

bylo použito metody izotermické (RID). Tato metoda byla vybrána především z důvodu 

možnosti zkoušek uhelného paliva o různé zrnitosti, což bylo potřeba pro výsledné 

stanovení vlivu různé zrnitosti na schopnost samovznícení, jak zní téma diplomové práce. 
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Ostatní metody (jako adiabatická metoda nebo metoda stanovení náchylnosti 

k samovznícení podle Olpinského) musí dodržovat stanovené neměnné granulometrie, 

protože u první jmenované metody by například hrozilo nasátí vzorku o malé zrnitosti 

do měřící aparatury a v případě metody podle Olpinského je naopak nemožnost vyzkoušet 

granulometrie větší, protože z větších uhelných zrn by se nedaly udělat zkušební briketky 

potřebné pro tuto zkoušku. 

Dalším důvodem výběru izotermické metody bylo nejen konečné určení náchylnosti 

k samovznícení (toto určí všechny metody zmiňované v kapitole 3.4 Metody pro ověření 

samovznícení) a tedy určení daného uhelného vzorku do kategorií nebezpečnosti, 

ale i výsledné stanovení bezpečné výšky skládky uhlí a odhad bezpečné doby skladování 

při různých okolních teplotách, což bylo dalším cílem této diplomové práce. 

Před samotnou izotermickou zkouškou je vždy nejdůležitější vzorek uhelného paliva 

vysušit na konstantní hmotnost a upravit na potřebnou zrnitost, což je popsáno 

v následujících kapitolách. 

6.1. Příprava vzorků 

Na stanovení náchylnosti vzorku uhelného paliva k samovznícení podle izotermické 

metody je potřeba navážit, vysušit a upravit na potřebnou zrnitost černé uhlí, které bylo 

pro tuto práci označeno jako vzorek č. 11/2014 z dolu Lazy. Konkrétně se jednalo o uhlí 

surové. 

Pro standardní zkoušku dle izotermické metody se potřebuje pouze 3 kg vzorku 

o zrnitosti menší než 3,15 mm. Diplomová práce je ale zaměřena na vliv různé 

granulometrie uhelného paliva na schopnost samovznícení, a proto byly připraveny vzorky 

tři. Všechny se později upravily na zrnitost menší či větší, než je předepsána pro tuto 

metodu ověřování náchylnosti k samovznícení. 

6.1.1. Sušení 

Sušení černouhelného vzorku je důležité především proto, aby byla zachována stejná 

reprezentativnost všech vzorků pro daná měření. 

Po zapnutí sušicí pece (viz Obrázek 7 – Sušicí pec) a nastavení teploty na 50°C 

pro sušení černého uhlí (pro hnědé uhlí se používá teplota sušení 40°C) se začal 

připravovat vzorek černouhelného paliva tak, že se navážilo vždy po 1 kg černého uhlí 
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(viz Obrázek 8 – Vážení a vzorek 1 kg uhlí) – hmotnost navážky zcela závisí na rozhodnutí 

osoby provádějící měření. Tato připravená gramáž se umístila na plech do sušicí pece, 

kde se vzorky sušily až na konstantní hmotnost, což v našem případě bylo cca 6 hodin. 

 

Obrázek 7 - Sušicí pec 

 

 

Obrázek 8 - Vážení a vzorek 1 kg uhlí 

Úbytek hmotnosti vzorku se průběžně kontrolně vážil. Z  konstantní hmotnosti 

a z hmotnosti prvotní se spočítal obsah hrubé vody ve vzorku. Výsledky jsou patrné 

z Tabulky 3 – Stanovení hrubé vody. 
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Tabulka 3 - Stanovení hrubé vody 

Číslo plechu 

Hmotnost [g] 

Čas 8:15 Čas 9:15 Čas 11:45 Čas 12:45 Čas 13:45 

1 1000 920 890 885 885 

2 1000 940 905 900 900 

3 1000 945 910 900 900 

4 1000 950 910 905 905 

5 1000 960 915 900 900 

6 1000 950 905 895 895 

Celkem 6000       5385 

Hrubá voda 10,25%         

 

Plechy 1, 2 a 3 vytvořily první vzorek, plechy 4, 5 a 6 vzorek druhý. Třetí vzorek byl 

připraven naprosto stejným způsobem následující den. 

6.1.2.  Stanovení zrnitosti 

Po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti je nutné vzorek upravit na požadovanou 

zrnitost potřebnou pro danou zkoušku. Pro izotermní metodu (RID) je stanovena zrnitost 

menší než 3,15 mm. 

První vysušený vzorek jsme přeseli přes vibrační sítový třídič (viz Obrázek 9 – 

Vibrační sítový třídič) se sítem s otvory o velikosti 3,15 mm na potřebnou zrnitost, tedy 

velikost 3,15 mm a menší zrna. 

 

Obrázek 9 – Vibrační sítový třídič 
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Větší části uhelného paliva, které zbyly na sítu po přetřesení, se rozdrtily v drtiči 

a opět vysypaly na síto. Vše se opakovalo do té doby, dokud nepropadla sítem veškerá 

uhelná hmota daného vzorku. 

Druhý vzorek usušeného uhelného paliva jsme připravili naprosto stejným 

způsobem, jen s rozdílnou velikostí otvorů v sítu. Konkrétně jsme vzorek upravili 

na výslednou zrnitost menší než 5,6 mm. 

Třetí vzorek, který bylo třeba upravit na menší zrnitost, než je zrnitost daná 

(<3,15 mm), bylo nutné rozdrtit na co nejmenší kousky v drtiči. Poté byla provedena sítová 

analýza, aby se zjistila střední velikost zrna zkoušeného podílu. 

Nejprve se navážil sušený a drcený vzorek zkoušené látky o hmotnosti 10 g. 

Tato navážka postupně manuálně procházela přesnými standardizovanými kruhovými síty 

s různými velikostmi ok od nejmenšího možného průměru ok do největšího (viz Obrázek 

10 – Zkušební síto) za pomoci podtlaku, přičemž se zapisovala hmotnost nadsítných zrn 

vzorku, která na daném sítě zůstala. Toto probíhalo až do úplného roztřídění vzorku, tedy 

až do doby, než propadla sítem všechna zrna daného vzorku. 

 

Obrázek 10 - Zkušební síto 

Z takto provedené sítové analýzy a vytvořené tabulky hodnot hmotnosti nadsítných 

zrn se poté mohla určit střední velikost zrna a tedy i výsledná zrnitost daného 

černouhelného vzorku zkoušeného pro tuto práci, viz Příloha 2 – Výpočet střední velikosti 

zrna. 

Sítovým rozborem se kromě stanovení granulometrie vzorku může kontrolovat 

i práce drtičů a mlýnů, jejich účinnost a vhodnost. 
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Výsledné hodnoty provedené sítové analýzy sušeného drceného vzorku jsou uvedeny 

v Tabulce 4 – Sítová analýza, drcený vzorek. 

Tabulka 4 - Sítová analýza, drcený vzorek 

Metoda podtlakem 

Stav vzorku sušený, drcený 

Navážka 10 g 

Velikost síta [mm] [g] [%] 

0,04 8,75 87,5 

0,063 8,21 82,1 

0,10 7,62 76,2 

0,16 6,84 68,4 

0,25 5,88 58,8 

0,40 4,34 43,4 

0,63 2,45 24,5 

1,0 0,59 5,9 

1,6 0,06 0,6 

2,5 0,00 0,0 

 

Jelikož byla zrnitost vzorku stále ještě pro zkoušku velká (výsledná zrnitost byla 

menší než 2,5 mm se střední velikostí zrna stanovené na 0,335 mm), celý vzorek byl ještě 

zpracován v mechanickém vibračním mlýně (viz Obrázek 11 – Vibrační mlýn). 

 

Obrázek 11 - Vibrační mlýn 



 

35 

 

Sítová analýza s namletým vzorkem černouhelného paliva se poté opakovala 

a výsledná granulometrie byla stanovena na zrnitost menší 1,0 mm se střední velikostí zrna 

<0,04 mm (viz Tabulka 5 – Sítová analýza, mletý vzorek). 

Tabulka 5 - Sítová analýza, mletý vzorek 

Metoda podtlakem 

Stav vzorku sušený, mletý 

Navážka 10 g 

Velikost síta [mm] [g] [%] 

0,04 4,58 45,8 

0,063 3,32 33,2 

0,10 2,23 22,3 

0,16 0,88 8,8 

0,25 0,29 2,9 

0,40 0,08 0,8 

0,63 0,06 0,6 

1,0 0,00 0,0 

 

Výslednou rozdílnou zrnitost všech tří připravených vzorků zřetelně prezentuje 

Obrázek 12 – Výsledná zrnitost vzorků. 

 

Obrázek 12 - Výsledná zrnitost vzorků 
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6.2.  Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení pro izotermickou metodu se skládá ze zkušebních košíků, pece, 

termočlánků, které měří teploty uvnitř zkušebního vzorku a v prostředí pece, a zařízení 

pro záznam teplot a výsledný tisk naměřených dat.   

6.2.1. Košíky na vzorky 

Zkušební košíky jsou vyrobeny z jemné drátové sítě a z vrchní strany jsou otevřeny. 

Velikost ok je zvolena tak, aby zkoušené vzorky nepropadávaly a zároveň aby se nebránilo 

přístupu vzduchu. Košíky jsou v různých objemech (konkrétně o velikosti hrany 2,5 cm, 

5 cm a 10 cm, viz Obrázek 13 – Zkušební košíky) především pro umožnění hodnocení 

samovznícení prachu ve větších rozměrech, než jsou laboratorně zkoumány. 

 

Obrázek 13 - Zkušební košíky 

Samotný zkušební košík je pak vložen do dalšího košíku z drátěného síta, 

viz Obrázek 14 – Detail košíku. 

 

Obrázek 14 - Detail košíku 
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6.2.2. Pec 

Zkušební pec má přívod a také odvod vzduchu a případných nebezpečných plynů 

a par vyvíjených při reakcích vzniklých zahříváním daného vzorku v peci. Kromě 

uhelných vzorků je možno zkoušet pro náchylnost k samovznícení například práškové 

barvy, léčiva či další. 

Obrázek 15 – Zkušební pec s košíkem prezentuje vnitřek zkušební pece s umístěným 

zkušebním košíkem o velikosti hrany 10 cm, který je ještě umístěn v košíku z drátěného 

síta. Ten je pro všechny zkušební košíky stejný a zajišťuje daný košík se vzorkem 

uprostřed zkušební pece. Z obrázku jsou také zřetelné termočlánky, z nichž jeden měří 

teplotu uvnitř zkoumaného vzorku a druhý měří teplotu uvnitř pece. 

 

Obrázek 15 - Zkušební pec s košíkem 

Při samotném zkušebním procesu izotermické zkoušky, který je popsán dále, je 

nutno dbát na bezpečnost a ochranu zdraví obsluhy pece a případných dalších osob. 

Nejenže je zde riziko nebezpečné manipulace se zkoumaným prachem, ale i riziko 

popálení či dokonce výskytu požáru při používání zařízení o vysokých teplotách. Další 

nebezpečí se vyskytují především po ukončení zkoušky a otevření zkušební pece, kdy při 

nedostatečném odvětrávání prostředí pece během zkoušek a jejího okolí hrozí výskyt 

nebezpečných plynů a par (například korozivních, toxických, či jinak zdraví škodlivých) 
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ze zkoušeného vzorku či dokonce může během zkoušky vzniknout v peci výbušná 

atmosféra. 

6.2.3. Zařízení pro záznam teplot 

Hodnoty teplot z termočlánků uvnitř vzorku v košíku a v prostředí pece 

zaznamenává měřicí přístroj ALMEMO 2290-8, na kterém se musí předem nastavit doba 

zápisu aktuálních naměřených teplot z termočlánků. Tyto teploty se ve stanoveném 

intervalu tisknou na připojené tiskárně, viz Obrázek 16 – Záznamová zařízení a detail 

ALMEMO 2290-8. 

 

Obrázek 16 - Záznamová zařízení a detail ALMEMO 2290-8 

6.3.  Izotermická zkouška 

Pro stanovení náchylnosti k samovznícení dle izotermické metody (RID) se 

akreditovaná pec pro tuto zkoušku předehřála na stanovenou teplotu 140°C. Hodnoty teplot 

zaznamenávají termočlánky umístěné uvnitř pece. 

První vzorek připraveného uhelného paliva o vybrané zrnitosti (připraveny byly tři 

různé granulometrie, a to <1,0 mm, <3,15 mm a <5,6 mm) se nasypal až po horní hranu 

zkušebního košíku o velikosti hrany 10 cm. Takto připravený košík byl umístěn do vyhřáté 

pece a do košíku se do hloubky 5 cm zasunul termočlánek na měření teploty uvnitř vzorku. 

Pec se časově nastavila na dobu zkoušky trvající 24 hodin. Zápis teplot v prostředí pece 
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a uvnitř vzorku se automaticky zaznamenává a tiskne na připojené tiskárně. Konkrétně 

u této velikosti košíku se teplota zaznamenává každých 30 minut. 

Důležité je připomenout, že za pozitivní výsledek se bere ten, když se během 

zkoušky daný vzorek vznítí anebo jeho teplota stoupne alespoň o 60°C. Po 24 hodinách 

(nebo i dříve při prokázání pozitivnosti) je zkouška daného vzorku v 10cm košíku hotová 

a může se vyhodnotit jeho zařazení či nezařazení do skupiny 4.2 Samozápalné látky, jeho 

bezpečnost při přepravě a následně i při skladování. U této velikosti košíku jsme daný 

vzorek zkoušeli do té doby, než bylo možné určit 10stupňový rozdíl mezi negativním 

a pozitivním výsledkem. 

Poté se určilo, zda vzorek spadá do skupiny 4.2b nebo 4.2c tak, že se zkušební 

vzorek nasypal do košíku o velikosti hrany 2,5 cm a opět se opakovala zkouška do doby, 

než vyšel mezi pozitivním a negativním výsledkem rozdíl 5°C, přičemž teplota se 

zaznamenávala každých 5 minut. 

Stejný zkušební postup a 5°C rozhraní mezi pozitivním a negativním výsledkem 

platil i pro vzorek ve zkušebním košíku o velikosti hrany 5 cm akorát s tím rozdílem, že se 

teplota zaznamenávala každých 10 minut. 

Takto se postupně vyzkoušely všechny připravené granulometrie daného vzorku 

uhelného paliva, tedy vzorek o zrnitosti <1,0 mm (mletý), <3,15 mm a <5,6 mm (drcené) 

a zjistili se tak kritické teploty a indukční doby vznícení. 

7. Vyhodnocení naměřených výsledků 

Ze zaznamenaných teplot uvnitř vzorku v peci se při každé zkušební teplotě určila 

kritická teplota, což je průměrná teplota okolí (tedy pece) mezi pozitivním a negativním 

výsledkem daného vzorku. Díky této hodnotě se určila indukční doba vznícení tak, že se 

ke kritické teplotě připočetla hodnota 60°C (pro pozitivnost výsledku) a následně se určená 

hodnota vyhledala mezi zaznamenanými časy ve sloupci pozitivního vzorku a také se 

ověřila z výsledného grafu závislosti teploty na čase u všech zrnitostí a všech velikostí 

zkušebního košíku, které můžeme vidět v Příloze č. 3 – Naměřené hodnoty, vzorek 

<1,0 mm, Příloze č. 4 – Naměřené hodnoty, vzorek <3,15 mm a v Příloze č. 5. – Naměřené 

hodnoty, vzorek <5,6 mm. 
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Z těchto hodnot se exponenciální regresí určily rovnice pro graf závislosti kritické 

výšky vrstvy na reciproké hodnotě kritické absolutní teploty dle rozměru vzorku a graf 

závislosti indukční doby vznícení na reciproké hodnotě absolutní teploty dle rozměru 

vzorku. 

Díky rovnicím se poté mohla stanovit bezpečná výška skládky uhelného paliva 

o dané zrnitosti a také indukční doba, za kterou by mohlo k samovznícení dojít. 

7.1.  Zrnitost <1,0 mm 

Vzorek černouhelného prachu z dolu Lazy připravený na zrnitost menší než 1,0 mm 

byl vyhodnocen jako nejnáchylnější k samovznícení ze všech zkoušených granulometrií. 

Hodnoty naměřených kritických teplot a indukčních dob vznícení, za kterou se této teploty 

dosáhne pomocí izotermické metody, jsou uvedeny v Tabulce 6 – Výsledné hodnoty 

pro <1,0 mm. Všechny hodnoty vychází z Přílohy č. 3 – Naměřené hodnoty, vzorek 

<1,0 mm. 

Tabulka 6 - Výsledné hodnoty pro <1,0 mm 

Výška 

vrstvy 

[m] 

Kritická 

teplota 

[°C] 

Indukční 

doba vznícení 

[min] 

0,1 115 330 

0,05 142 100 

0,025 172 25 

 

Vzorek o zrnitosti <1,0 mm je v 10cm zkušebním košíku při teplotě 140°C pozitivní, 

zařazuje se tedy do skupiny 4.2 – samozápalné látky. Při zkoušce v 2,5cm košíku je 

při teplotě 140°C negativní, což nám značí konečné zařazení do skupiny 4.2c – látky 

méněschopné samoohřevu. 

7.2. Zrnitost <3,15 mm 

Zrnitost <3,15 mm je pro danou izotermickou zkoušku předepsaná a je tedy stejná 

pro všechny zkušební vzorky jakékoliv látky. Podle předpokladů jsou výsledné hodnoty 

kritických teplot vyšší než u předchozí menší zrnitosti a zvětšily se i indukční doby, 

za kterých daný vzorek této teploty dosáhne, viz Tabulka 7 - Výsledné hodnoty 
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pro <3,15 mm. Všechny hodnoty vychází z Přílohy č. 4 – Naměřené hodnoty, vzorek 

<3,15 mm.  

Tabulka 7 - Výsledné hodnoty pro <3,15 mm 

Výška 

vrstvy 

[m] 

Kritická 

teplota 

[°C] 

Indukční 

doba vznícení 

[min] 

0,1 135 450 

0,05 167 190 

0,025 207 35 

 

Zařazení vzorku o zrnitosti <3,15 mm je shodné s předchozím, protože při zkoušce 

v 10cm košíku při 140°C byl vzorek pozitivní a při zkoušce v 2,5cm košíku byl vzorek 

negativní. Jelikož tato zrnitost je pro izotermickou zkoušku předepsána, zkoušený vzorek 

černouhelného paliva z dolu Lazy patří do třídy 4.2c – látky méněschopné samoohřevu. 

7.3.  Zrnitost <5,6 mm 

U vzorku černouhelného prachu o zrnitosti <5,6 mm došlo opět oproti 

předcházejícím zrnitostem k nárůstu kritických teplot, ale indukční doba, potřebná 

k dosažení této teploty, je srovnatelná jako u vzorku o nejmenší zkoušené zrnitosti. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 8 - Výsledné hodnoty pro <5,6 mm. Všechny 

hodnoty vychází z Přílohy č. 5 – Naměřené hodnoty, vzorek <5,6 mm. 

 

Tabulka 8 - Výsledné hodnoty pro <5,6 mm 

Výška 

vrstvy 

[m] 

Kritická 

teplota 

[°C] 

Indukční 

doba vznícení 

[min] 

0,1 145 330 

0,05 182 120 

0,025 242 20 

 

Při zkoušce se na jednu stranu potvrdilo, že s rostoucí zrnitostí roste i kritická 

teplota, ale na druhou stranu bylo prokázána nutnost dodržení požadované zrnitosti 

pro izotermickou zkoušku, protože u větší zrnitosti by daný vzorek mohl být mylně 

zařazen do špatné kategorie nebezpečnosti. 
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V našem případě, kdy je černouhelný vzorek se zrnitostí <5,6 mm při zkoušce 

v 10cm košíku a teplotě 140°C negativní, by vůbec do kategorie 4.2 – samozápalné látky 

zařazen nebyl. 

7.4.  Srovnání výsledků 

Graf 2 - Srovnání kritické teploty 

 

 

Z  uvedeného grafu (Graf 2 – Srovnání kritické teploty) jasně vyplývá, že čím je 

výsledná granulometrie vzorku menší, tím jsou kritické teploty, při kterých hrozí 

samovznícení, nižší. Toto je způsobeno především faktem, že čím má uhlí menší zrnitost, 

tím má větší povrch a tím tedy lépe váže vzdušný kyslík, který je hlavním faktorem 

způsobujícím samovznícení. Proto je důležité při manipulaci a skladování uhelného paliva 

dbát na nízký výskyt uhelného prachu a omezovat manipulaci s uhlím a jeho otěr 

na minimum. 

Důležitá je také vrstva zkoušeného vzorku a tedy množství uhelného prachu, 

kdy s klesajícím objemem vzorku postupně kritická teplota roste. 
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Graf 3 - Srovnání indukční doby 

 

 

Indukční doba vznícení je doba od počátku tepelného namáhání po získání 

pozitivnosti vzorku, tedy po vznícení vzorku anebo stoupnutí teploty uvnitř vzorku alespoň 

o 60°C a více. Je to tedy doba nutná k dosažení kritické teploty. 

Zatímco u srovnání kritických teplot (Graf 2 – Srovnání kritické teploty) je jasně 

vidět, že čím má vzorek větší zrnitost, tím potřebuje více tepla k dosažení kritické teploty, 

z Grafu 3 – Srovnání indukční doby můžeme především vidět, že i když vzorek o větší 

zrnitosti (<5,6 mm) má hodnotu kritické teploty podstatně vyšší, než vzorek se zrnitostí 

menší (<1,0 mm), tak doba nutná k dosažení této kritické teploty je přibližně srovnatelná, 

při výšce vrstvy 10 cm dokonce totožná. Tato skutečnost potvrdila nutnost dodržení 

stanovené zrnitosti pro danou zkoušku, protože u větších zrnitostí je větší předpoklad 

nedodržení dostatečné reprezentativnosti vzorku. 

Také můžeme vyčíst klesající tendenci indukční doby vzhledem k výšce vrstvy 

vzorku – tedy čím vyšší je vrstva vzorku, tím více času potřebujeme k dosažení jeho 

kritické teploty. 
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7.5. Výsledné bezpečné skladování 

Pro skladování uhelného paliva je důležité vědět, do jaké výšky je bezpečné jej 

skladovat a také přibližně jak dlouho bude skladování bezpečné při daných okolních 

teplotách. Jelikož je zrnitost pro stanovení náchylnosti k samovznícení izotermickou 

zkoušku RID pro všechny vzorky stejná, tedy <3,15 mm, z Tabulky 9 - Odhad bezpečné 

výšky a doby skladování a Grafu 4 – Bezpečná výška pro skladování  lze vyčíst bezpečnou 

výšku skládky a bezpečnou dobu skladování použitého vzorku uhelného paliva, 

tedy černého uhlí z dolu Lazy. Pro jiné granulometrie by výsledky nebyly vypovídající, 

což nám potvrdil i fakt, že podle kritických teplot by vzorek s největší zrnitostí, tedy 

<5,6 mm, vůbec nespadal do kategorie 4.2 – samozápalné látky. 

 

Tabulka 9 - Odhad bezpečné výšky a doby skladování 

Teplota 

[°C] 

Výška 

[m] 

Odhad 

ind. doby 

[den] 

0 9,9 1689,6 

10 6,1 686,0 

20 3,9 296,2 

30 2,5 135,1 

40 1,7 64,8 

50 1,2 32,6 

60 0,8 17,0 

70 0,6 9,3 

80 0,4 5,2 

90 0,3 3,0 

100 0,2 1,8 

110 0,2 1,1 

120 0,1 0,7 
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Graf 4 - Bezpečná výška pro skladování 

 

  

Dle normy ČSN 441315 Tuhá paliva – Skladování popsané blíže v kapitole 

4. Skladování je maximální výška pro černá uhlí prachová a těžná 4 m, což přibližně 

odpovídá i měřením uskutečněným při této práci, které udávají maximální bezpečnou 

výšku při normální teplotě 20°C 3,9 m. Indukční doba při této okolní teplotě je přibližně 

vypočítána na 296,2 dnů. 

Pro samotnou přepravu a skladování použitého vzorku černého uhlí poté platí 

zařazení do kategorie 4.2 samozápalné látky díky jeho pozitivnosti při izotermické 

zkoušce v 10cm košíku při 140°C. Konkrétněji patří do kategorie 4.2c látky méněschopné 

samoohřevu, protože při zkoušce v 2,5cm košíku byl vzorek při 140°C negativní. 

Zkoušený vzorek černého uhlí je tedy náchylný k samovznícení při skladování ve větších 

vrstvách při zvýšené teplotě okolí a riziko vznícení skládky tohoto uhlí v závislosti 

na jejím rozměru a na teplotě okolí je patrný z Grafu 4 - Bezpečná výška pro skladování. 

Znát bezpečnou výšku a dobu skladování je důležité nejen v letních horkých dnech, 

ale i například při přepravě, kdy může teplota přepravovaného uhlí rychle stoupat 

až ke kritické teplotě samovznícení. Poté už jen stačí nechat uhlí v přepravním prostředku 

delší dobu, například přes víkend, svátky, a můžeme najednou přijít nejen o zásobu uhlí, 

ale vysoké mohou být i další ekonomické ztráty či dokonce poškození zdraví 

nebo ohrožení života pracovníků. 
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8. Opatření proti samovznícení 

Nejdůležitějším poznatkem při manipulaci s uhlím a při jeho skladování je především 

důležitost správného zařazení do kategorií nebezpečnosti, protože by se mohlo stát, 

že zkoušený vzorek vyhodnotíme jako bezpečný pro přepravu a nebudeme mu věnovat 

náležitou pozornost při opatřeních proti samovznícení. 

Při skladování je důležité především neskladovat společně různé druhy uhlí (nejen 

vzhledem ke stáří uhlí, ale i vzhledem k jeho zrnitosti), pravidelně měřit teplotu uvnitř 

hromady či hlídat skládku uhlí například pomocí termovizních protipožárních systémů. 

Tříděné druhy uhlí se také nesmí zhutňovat a samotná ložná plocha musí být vyčištěná. 

Samozřejmostí u uhelných skládek by měl být požární řád skládky a místní provozní 

bezpečnostní předpisy, které jsou nejen sepsané na papíře, ale i uvedeny do povědomí 

všech pracovníků, kterých se to týká. 

Skládky uhlí můžeme také chránit před samovznícením různými nástřiky, které 

omezí přístup kyslíku k uhelné hmotě, či dokonce skládku pokrýt neprodyšnou fólií. Tento 

způsob je ale prakticky nemožný u rozsáhlejších skládek. Dalším způsobem je ochlazování 

skládky skrápěním vody s přídavkem smáčedla pro lepší pronikání vody do uhlí. 

Neméně důležité je dodržování bezpečné výšky skládky, a pokud to je možné, 

udržovat nízké teploty a minimální vlhkost. 

Pokud už k samovznícení dojde, je důležité zareagovat co nejrychleji. Ohnisko 

samovznícení lze zlikvidovat přeházením hromady a následným spotřebováním 

zapařeného paliva, injektáží vodou se smáčedlem přímo do ohnisek samovznícení tak, 

aby nedocházelo k odplavování uhelné hmoty a v neposlední řadě hašením dusíkovou 

pěnou (především v uzavřených prostorech). 
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Závěr 

Samotné samovznícení uhlí je jevem zkoumaným už od počátku těžby uhlí 

a ani v dnešní době neznáme odpovědi na všechny otázky a mechanismy, které se dané 

problematiky týkají. Ve světě existuje mnoho výzkumů věnujících se samovznícení, 

ale i přesto se stále přichází k novým poznatkům, jelikož samotné samovznícení uhlí závisí 

na mnohých faktorech. 

Nejenže je důležitý druh uhlí, jeho zrnitost, složení i jeho stupeň prouhelnění 

(kdy hnědá uhlí jsou k samovznícení náchylnější než černá), ale především okolní 

podmínky, jako je teplota, vlhkost či dostatečný přísun kyslíku. Kyslík a jeho reakce 

s uhlíkem obsaženým v uhlí je v současné době brán jako nejpodstatnější faktor ovlivňující 

průběh samovznícení uhlí, i když v průběhu let bylo známo mnoho teorií samovznícení, 

které byly dříve či později vyvráceny. 

Proti výskytu tohoto závažného jevu je potřeba přijímat především preventivní 

opatření zamezující nebo alespoň omezující možnost výskytu samovznícení, jako je 

vhodná požární bezpečnost skládek uhlí, dodržování správné výšky hromad a mnohá další 

opatření, která byla v diplomové práci uvedena. 

Cílem práce bylo ověření vlivu granulometrie uhelného paliva na schopnost 

samovznícení. Granulometrii vzorku můžeme určit pomocí různých metod. 

Mezi nejpoužívanější patří zejména sítová analýza a v poslední době i laserová 

či rentgenová analýza. Potvrdilo se, že čím má uhlí menší zrnitost, tím je jeho kritická 

teplota nižší, je náchylnější k samovznícení a tedy i nebezpečnější pro manipulaci, 

přepravu a skladování. Důvodem k větší náchylnosti menších granulometrií 

k samovznícení je především fakt, že čím má uhlí menší zrnitost, tím má větší plochu 

a více reaguje se vzdušným kyslíkem, který je hlavním faktorem způsobující 

samovznícení. 

Metody pro ověřování náchylnosti k samovznícení se neustále vyvíjí a zdokonalují, 

často se také pro hodnocení jednoho vzorku používá pro ověření správnosti výsledků více 

metod dohromady (například adiabatická oxidace společně s metodou ověřování 

náchylnosti k samovznícení podle Olpinského). Izotermická metoda, která byla využita 

pro tuto práci, byla vybrána především pro dobrou interpretaci výsledků a možnost 
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zařazení zkoušené látky, tedy černého uhlí, do kategorií nebezpečnosti pro přepravu. 

Také bylo možné určit bezpečnou výšku pro skladování černouhelného paliva a odhadnout 

bezpečnou dobu skladování, což bylo dalším cílem této diplomové práce. 

Za poslední roky dochází k samovznícení uhlí a následným haváriím naštěstí čím dál 

tím méně často, a to nejen díky utlumující těžbě, ale i díky lepším ochranným opatřením 

při přepravě i skladování uhlí. V energetickém průmyslu, při dopravě a skladování se 

požáry způsobené samovznícením uhlí dlouhodobě udržují na nízké hranici. Za posledních 

8 let byla tato hranice nejvýš na počtu 9 požárů samovznícením uhlí za rok. 

Tato práce tedy prokázala, že granulometrie uhelného paliva má vliv na schopnost 

samovznícení. Černouhelný vzorek o nejmenší zrnitosti je k samovznícení nejnáchylnější, 

proto je důležité skladovat uhlí bez příměsi uhelných prachů. V technologiích, při kterých 

se s uhelným prachem manipuluje, je důležité dbát nejen na ochranu zdraví pracovníků, 

ale i na nebezpečí samovznícení. Zároveň se také prokázala důležitost dodržení správné 

zrnitosti pro izotermickou zkoušku, tedy že zrnitosti menší 3,15 mm jsou skutečně 

vypovídající a zrnitosti větší mohou zapříčinit následné špatné zařazení daného vzorku 

do kategorií nebezpečnosti pro přepravu. 

Samovznícení uhlí je jevem, který jen tak nevymizí, i když je na ústupu. 

Kvůli samovznícení a následného požáru hrozí nejen ekonomické ztráty, ale i ohrožení 

životního prostředí v důsledku vývinu skleníkových plynů (především oxidu uhličitého 

CO2, oxidu uhelnatého CO a oxidu siřičitého SO2) a v nejhorším případě i ohrožení zdraví 

pracovníků či dokonce ohrožení života. 
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