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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KAŇA, R. Porovnání vlivu znečištění tří druhů pevných materiálů hořlavou kapalinou 

                    na vznětlivost určenou metodou podle Setchkina 

    Ostrava: Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního 

    inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008, 58 stran. 

 

   Klíčová slova: Vznícení, samovznícení, teplota vznícení, metoda podle Setchkina, 

                          hořlavá kapalina.  

Diplomová práce hodnotí, jak se změní požárně technické charakteristiky pevných 

materiálů ve směsi s hořlavou kapalinou. Jako jeden z hlavních požárně technických 

parametrů lze uvést teplotu vznícení, jejíž závislostí se budeme zabývat. Pro hodnocení 

bylo použito metody podle Setchkina. Porovnání hodnot teploty vznícení uváděných 

v literatuře s hodnotami ovlivněnými příměsí olejů k pevným látkám a následné 

vyhodnocení těchto zákonitostí je příspěvkem pro zvýšení bezpečnosti průmyslových 

provozů.  

 

 
ANNOTATION THESIS IN ENGLICH LANGUAGE 

KAŇA, R. Comparison of Influences of Contamination of Three Kinds of Solid 

                     Materials with a Flammable Liquid on Ignitability Determined by the 

                     Setchkin Method.  

    Ostrava: Fire Protection Engineering and Industrial Safety, Faculty of Safety 

    Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, 58 pages. 

 

Keywords: Ignition, self-ignition, temperature of self- ignition, method by Setchkin, 

                  combustible liquid. 

Thesis values how will change fire-technical characteristics solid materials in 

mixture with flammable liquid. As one of the main fire-technical parameters can be show 

in temperature ignition whose dependence we shall deal with. For classification was used 

method by Setchkin. Comparison values temperature ignition show in literature with 

values influenced ingredient oils to solid materials and resulting evaluation these 

regularity is benefit for increasing safeness industrial working. 
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1. Úvod 

Vznik požáru v důsledku samovznícení je obvykle spojován se samovznícením 

pouze některých vybraných materiálů, jako je hnědouhelný prach, nebo k němu dochází 

v zemědělství, a to zejména při uskladnění produktů jako je seno a sláma. Ve skutečnosti 

se samovznícení týká celé řady materiálů, a to nejen přírodního původu, jako uhlí, piliny, 

bavlna nebo vysýchavé oleje, ale také syntetických látek, mezi které patří různé nátěrové 

látky a výrobky z umělé hmoty. 

 

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

tvořené pevnými látkami znečistěnými některými oleji. Příkladem lze uvést čistící bavlnu, 

piliny nebo obaly nasáklé olejem. Jejich zvýšený sklon k samovznícení je způsoben 

podstatným zvýšením plochy hořlavé kapaliny dostupné pro kyslík. 

 

K vytvoření těchto směsí může dojít cíleně při určitých technologických postupech, 

typickým příkladem je napouštění příze oleji při výrobě textilu, nebo při odsávání 

nátěrových hmot v lakovnách a jejich zachycení na filtrační tkanině. Dalším možným 

způsobem vytvoření této směsi jsou poruchy, například při úniku kapaliny do tepelné 

izolace. Tyto nebezpečné směsi mohou být zapříčiněny i neúmyslně, a to převážně 

nedbalostí nebo poruchami, například únikem hořlavé kapaliny do tepelné izolace. 

 

 Vlastnosti pevných materiálů používaných v průmyslových zařízeních nebo 

technologiích jako tepelná izolace nebo výplňové materiály se mohou měnit, jsou-li 

znečištěny hořlavou kapalinou. Změny se mohou projevit v charakteru vzněcovacího 

procesu. Snížení teploty vznícení proti tabulkovým hodnotám by signalizovalo zvýšenou 

míru možnosti vzniku požáru. Vyhodnocení těchto zákonitostí je příspěvkem pro zvýšení 

bezpečnosti průmyslových provozů. 

 

Pro hodnocení teplot vznícení bylo použito metody dle Setchkina. Tuto metodu řeší 

norma ČSN 64 0149. Tato norma platí pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů 

v různých formách a umožňuje srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů 
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stanovených za daných laboratorních podmínek a poskytuje orientační informaci o 

minimálních teplotách, které mohou způsobit vzplanutí nebo vznícení materiálů. 

 

V této práci bych chtěl zhodnotit z hlediska vzniku požárů několik různých směsí 

z běžně používaných hořlavých kapalin a materiálů, které právě mohou vytvořit 

nebezpečnou směs, u níž lze předpokládat sklon k samovznícení.                               [7,24] 
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2. Rešerše 

Při zpracování diplomové práce jsem se zaměřil na odborné publikace a práce, které 

se zabývají procesy hoření. V této části chci uvést rešerše literatury, na které jsem v rámci 

této diplomové práce přihlížel. 

 

a) BALOG Karel. Samovznietenie – Samozahrievanie, vznietienie, vzplanutie. Ostrava: 

SPBI, Edice SPBI Spektrum, sv. 21, 1999, s. 133. ISBN: 80-86111-43-1. 

Skripta seznamují odbornou veřejnost s problematikou hořlavosti materiálů 

z hlediska iniciační fáze procesu hoření. Pozornost je zde kladena na zápalnost pevných i 

kapalných materiálů od různých iniciačních zdrojů, přičemž nosnou část tvoří proces 

samozahřívání, samovznícení a vznícení materiálu. 

 

b) BABRAUSKAS, V.: Ignition Handbook – Principles and Applications to Fire Safety 

Engineering, Fire Investigation, Risk Management and Forensic Science. Fire Science 

Publishers, Issaquaah, USA, 2003, 1116 s., ISBN 0-9728111-3-3. 

     Tato obsáhlá zahraniční publikace se zabývá principy vzněcování a hoření 

materiálů pro bezpečnostní inženýrství nebo vyšetřování požárů. Popisuje jak zásady 

vzněcování, tak i samotné vznícení kapalin, běžných pevných látek, prachů, plynů a par. 

Zabývá se rovněž samozahříváním, explozivními, pyrotechnickými a reaktivními 

materiály. Rovněž slouží k hodnocení rizik, uvádí preventivní opatření a řeší výzkumné 

práce s popisem používaných metod. 

 

c) VĚŽNÍKOVÁ Hana; VAŇÁSEK Václav. Hodnocení rizika samozahřívání pevných 

látek ve směsi s oxidovatelnými oleji. ARPOS: časopis Asociáce rozvoja požiarnej 

ochrany Slovenska. 2006, č. 24, s.16-23. ISSN 1335-5910. 

Tato práce se zabývá hodnocením látek z hlediska samovznícení a to zejména 

pevných materiálů znečištěných oleji. Je zde obecně popsáno několik používaných metod 

pro hodnocení náchylnosti k samovznícení. 

 

d) STENSAAS J. P.; An experimental study of spontaneous ignition of glycol 

contaminated Rockwool insulation, Published June 5, 2007, Dostupno z WWW: 

<http://www.sintef.no/cgi-

bin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=6237&query=rockwool&hiword=rockwool%20>.  
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Zahraniční práce popisuje samovznícení znečistěné izolace z Rockwoolu na jednom 

z nalezišť zemního plynu. Je zde uveden následný pokus v laboratoři, kterým chtěli zjistit 

příčinu požáru, zejména, zda je možné, aby došlo k samovznícení izolace z Rockwoolu 

znečištěné určitou hořlavou kapalinou. 



 11 

 

3. Definice 

V této práci jsou použity termíny z oblasti hoření. V následující části uvádím jejich 

definice převzaté z norem nebo odborné literatury. 

 

Vznětlivost – je schopnost materiálů zapálit se při zahřívání za zvýšených teplot. 

Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a vznícení [7]. 

 

Teplota vznícení – je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího 

zápalného zdroje projevujícímu se plamenem nebo výbuchem [7]. 

 

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

přívodu tepla exotermické procesy vedoucí k zapálení látky – samovznícení, které se 

může projevit bezplamenným, ale také plamenným způsobem [2]. 

 

Teplota samozahřívání – je minimální teplota, při které dochází k rychlejší 

akumulaci tepla v objemu látky a při splnění nevyhnutelných podmínek procesu 

samovznícení po určité inhibiční periodě může dojít k následné exotermní reakci ve formě 

plamenného nebo bezplamenného hoření [2]. 
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4. Samovznícení obecn ě a látky se sklonem k 

samovznícení 

Samovznícení je třeba chápat nejen jako vlastní zapálení látky, ale i jako komplexní 

samovolně probíhající proces od prvního nárůstu teploty (teploty samozahřívání) až 

k dosáhnutí teploty vznícení jako důsledek chemických, fyzikálních nebo biologických 

procesů. 

 

Samovznícení je rovněž ovlivněno uspořádáním materiálu, které rozhoduje o 

možnosti přístupu kyslíku k povrchu a o odvodu tepla. Pro samovznícení je potřeba i 

dalších podmínek, jako je vhodná teplota okolí, množství materiálu, doba jeho uložení, 

povrch a měrný povrch vyjadřující poměr mezi objemem a plochou povrchu, tj. velikost 

plochy pro výměnu tepla. 

 

Hořlavé kapaliny samy o sobě nemají tendenci dosáhnout samovznícení, neboť 

povrch kapaliny, na které probíhá oxidace je malý. Nanesením nebo smícháním hořlavé 

kapaliny s porézní, práškovitou nebo vláknitou pevnou látkou, která má velký povrch 

(vata, čistící bavlna, textilie, piliny), dosáhneme značného zvětšení povrchu, na kterém 

oxidace může proběhnout a tím i možnosti samovznícení směsí hořlavých kapalin 

s pevnou látkou. 

 

K samovznícení může dokonce i dojít, jestliže je kapalina nanesena na nehořlavý 

materiál. Ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích se značně používají tepelně-

izolační materiály na bázi organického (polystyrén, polyuretan) a anorganického původu 

(čedičová vata, různé typy minerální vaty). V praxi se stále hodně lidí domnívá, že k 

samovznícení dochází pouze na nosičích organického původu. Vyšetřováním při požárech 

a experimentálními měřeními bylo ale zjištěno, že minerální plstě a vaty znečištěné 

příměsí nenasycených olejů mají stejný sklon k samovznícení pouze s tím rozdílem, že 

proces hoření je bezplamenný a palivem pro iniciaci je olej a živice nacházející se na 

minerálních vláknech.                                                                                                   [2,24] 
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4.1. Příklady samovznícení 

V této části bych uvedl několik případů požárů, které s touto problematikou 

samovznícení úzce souvisí a při kterých došlo ke značným škodám. 

 

4.1.1 Chemické samovznícení na hrad ě Perštejn 
Mezi nejznámější případ v České republice, kdy došlo k samovznícení, lze uvést 

požár depozitáře na hradě Pernštejn v dubnu 2005, který vznikl v důsledku chemického 

samovznícení směsi s nátěrovou látkou. Tento požár způsobil značnou škodu, která se 

odhadovala na 48 mil. Kč a ke zranění 1 osoby [24]. 

 

4.1.2 Samovznícení Rockwoolu 
 Tento případ se stal 12. srpna 2001, kdy náhle vypukl závažný požár v odpadních 

kontejnerech na plošině ve Friggově důlním nalezišti v Severním moři. Zhruba šest hodin 

předtím, než se to stalo, naplnili dva pracovníci kontejner s Rockwoolem znečištěným 

trietylenglykolem, který je na volném moři používán k odstranění vody ze zemního plynu. 

Izolace z Rockwoolu byla odstraněná z vařáku kvůli přírubě na vodním proudu. Ihned po 

vyjmutí izolace z vařáku, byla umístěna do černých plastových odpadních pytlů. 

Rockwool izolace měla teplotu přibližně 200 °C. Šest pytlů z poloviny naplněných izolací 

a znečistěné relativně teplým trietylenglykolem, byly umístěny v kontejnerech společně s 

ostatními odpadem, což bylo o šest hodin později příčinou samovznícení. 

    

 Norská požární výzkumná laboratoř NBL začala tento fenomén studovat a provedla 

několik experimentů ve své laboratoři. Průběh testu byl následující. Rockwool ve tvaru 

krychle (10 x 10 x 10 cm) byl nasáklý teplým trietylenglykolem před samotným pokusem, 

poté byl umístěn mezi několik izolujících podložek z Rockwoolu (viz. Obrázek 2). 

Teplota v krychli byla zaznamenávána nepřerušovaně. Ve všech 14 testech se postupně 

teplota zvyšovala. Přibližně po 8- 24 hodinách teplota vzrůstala v některém testu 

dramaticky (viz. Obrázek 1). 

 

Po určité době (asi 12 - 24 hodiny po začátku testu) se trietylenglykol v izolaci z 

Rockwoolu samovznítil v 6 ze 14 testů. Protože izolující podložky kolem krychle byly 

naplněny vypařujícím se trietylenglykolem (z předešlých testů), pokus pod číslem T14 
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(viz. zelená křivka Obrázek 1) dosáhl plného celkového vzplanutí včetně zařízení asi po 

13 hodinách. V dalších testech vznícení byla situace méně či více dramatická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obrázek 1 - Srovnání teploty v důsledku samovolného zahřívání 8 dl 40 % 
trietylenglykolu ve 2 dm3 Rockwoolu [21]. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Fotografie ukazující vznik ohně při pokusu, horní podložka z Rockwoolu 
byla otevřena kvůli focení [21]. 
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Pomalé exotermické reakce s vývinem tepla se mohou vytvořit při používání jistých 

olejů s vhodnou teplotou vznícením a dobrými izolačními podmínkami. Teplota vznícení 

trietylenglykolu v těchto testech byla kolem 177 °C. Tento fenomén nenastane u těkavých 

kapalin jako je benzín, acetaldehyd, nafta nebo petrolej.                                                [21] 
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5. Závislost druhu vláken 

Různorodá vlákna zvířecího a rostlinného původu jsou náchylná k samozahřívání. 

Vlákna rostlinného původu zahrnují bavlnu, lněné vlákno, konopí, kousky textilií, 

hedvábí a vlnu. Mezi těmito dvěma třídami jsou určité systematické rozdíly ve sklonu k 

samozahřívání. Rostlinná vlákna jsou dutá a následkem toho dobře vstřebávají oxidující 

cizí látku. Jakmile jsou zapálena, vlákna rostlinného původu mají sklon k intenzivnějšímu 

hoření než vlákna zvířecího původu [1]. 

 

5.1.  Vlákna zne čistěná olejem 

Pro samozahřívání, ke kterému dochází v důsledku oxidace (některé látky podléhají 

neoxidativním exotermickým reakcím), je nezbytný okamžitý přístup vzduchu. To není 

možné například v případě lněného oleje v plechovém obalu, kde má kyslík přístup pouze 

k povrchu. Zatímco hadr nasáklý lněným olejem představuje velmi velký povrch, kde je 

přítomen kontakt mezi vzdušným kyslíkem a olejem. Ve skutečnosti je velmi obtížné 

změřit vystavenou plochu povrchu oleje na hadru, ale z pokusů jasně vyplývá, že samotné 

hořlavé kapaliny nemají tendenci dosáhnout samovznícení, neboť povrch kapaliny, na 

které probíhá oxidace je malý. 

 

 Minimální množství oleje nebo tkaniny potřebné k samovznícení při pokojové 

teplotě nebylo přesně prozkoumáno, ale uvádí se, že 25 g tkaniny dává mezní podmínky 

pro oxidaci a 75 g tkaniny ji podpoří omnoho více. Optimální hmotnost oleje je asi 100 % 

hmotnosti tkaniny.  

 

Sklon k samozahřívání je z pravidla úměrný stupni nenasycenosti oleje, který potom 

zvyšuje snadnost oxidace. Minerální oleje jsou normálně méně náchylné k samozahřívání, 

nemají rychlou oxidaci, nicméně Monakhov [15] poukazuje na to, že ropné produkty jako 

minerální olej, bitumen, a asfalt se mohou samozahřívat, když jsou aplikovány na vlákna. 

Thompson [23] také poukázal na samovznícení bavlny nasáklé minerálním olejem. Toto 

prováděl v upravené podobě Mackey testu a musel začít při teplotě 150 °C namísto 100 

°C, aby toto chování vyvolal.                                                                                             [1] 
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5.2. Konstruk ční typ vláken 

 

Dle konstrukčního typu vláken může být očekáván určitý efekt, který bude mít 

účinek na vlastní proces samovznícení. Je to ale efekt druhého řádu a byl prozkoumán jen 

v omezenému rozsahu. Studie podle Mackey testu [11,12] na efekt konstrukčního typu 

vlákna poskytly protikladné výsledky.  

 

Bavlněná vlákna v kontaktu s mastnými oleji jsou více náchylná k samozahřívání 

než vlákna zvířecího původu. Vlákna minerálního původu, například minerální vlna, jsou 

nejméně vhodné k procesu samozahřívání. Samovznícení lněného oleje nasáklého 

v ocelové vlně by mělo být snadno proveditelné v laboratoři [17]. Jestliže k samovznícení 

má dojít na hadrech nasáklých lněnou fermeží, musí být volně uloženy. Laboratorní 

zkoušky ukázaly, že pevně zabalené hadry nasáklé lněným olejem nemají sklon 

k samovznícení, protože je omezen přístup vzduchu k povrchu [10]. 

 

Protože je obtížné vystihnout stejné podmínky pro olej nasáklý v tkanině, je pouze 

málo publikovaných výsledků. 

 

Gross a Robertson [9] určili hodnoty samozahřívání pro různé oleje nasáklé do 

bavlněné gázy. (viz. Tabulka 1). Pro tento pokus používali hmotnost oleje rovnou 1/6 

hmotnosti bavlny, takže podmínka nejpříznivějšího poměru pro samozahřívání nebyla 

splněna (1:1 poměr).                                                                                                          [1] 
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Tabulka 1 - Vlastnosti samozahřívaní oleje nasáklého v bavlně, určený podle Grosse a 
Robertsona [1]. 
 
Materiál E 

(kJ mol-
1) 

AQ 
(W.kg-

1) 

φ 
(kg.m-

3) 

λ 
(W.m-1.K-1) 

C 
(J.kg-1.K-1) 

P 
1:6 

P 
1:1 

Ricinový  
olej 

116 1,1x10
16 

314 0,046 1400 55,3 56,6 

Olej z  
bavlníkovéh
o semena 

101 3,0x10
15 

338 0,046 1400 53,9 55,2 

Lněný olej 
(syrový) 

88 4,7x10
13 

309 0,046 1400 49,6 50,8 

Olivový olej 78 3,3x10
11 

308 0,046 1400 44,5 45,7 

Řepkový 
olej 

84 8,1x10
12 

316 0,046 1400 47,8 49,0 

Vorvaninov
ý olej 

84 2,1x10
11 

313 0,046 1400 44,1 45,4 

 

Hodnoty získané podle Gross a Robertson mají malé praktické využití kvůli velmi 

nízkému množství použitého oleje. 
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6. Vliv složení olej ů na proces samovznícení 

Sklon k samovznícení hořlavých kapalin můžeme posoudit podle jejich reaktivity, 

která je určována především počtem dvojných vazeb. 

 

6.1. Dvojné vazby mastných kyselin 

Lze obecně říci, že sklon k samovznícení mají především rostlinné oleje, které jsou 

tvořeny mastnými kyselinami a to zejména kyselinou palmitovou, stearovou, olejovou, 

linolovou a linoleovou. Tyto jednotlivé kyseliny se od sebe liší svou reaktivitou – 

můžeme tvrdit, že čím je vyšší počet dvojných vazeb se vyskytuje v molekule kyseliny, 

tím vyšší je její sklon k samovznícení. Charakteristiku jednotlivých kyselin popisuje 

Tabulka 2. 

 

 

Tabulka 2 – Počet dvojných vazeb v mastných kyselinách [2] 
 

Druh kyseliny Počet dvojných vazeb 

kys. palmitová žádná 

kys. stearová žádná 

kys. olejová 1 

kys. linolová 2 

kys. linoleová 3 

 

Dvojná vazba mezi dvěma skupinami - CH – v řetězci je místem, na které se váže 

kyslík. Teplo vznikající při této reakci pak dodává teplo potřebné k samozahřívání látky. 

Proto oleje a tuky s vysokým obsahem kyseliny linolové, a zejména s vysokým obsahem 

kyseliny linoleové, mají největší sklon k samovznícení.                                              [2,24] 
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6.2. Metoda jodového čísla - pomocí této metody se dá 

určit po čet dvojných vazeb 

  

Podle stupně nenasycenosti, tj. obsahu nenasycených mastných kyselin s jednou 

nebo více dvojnými vazbami lze posoudit sklon olejů k oxidaci a tím i související 

samovznícení. Právě metodou jodového čísla lze tento obsah nenasyceným mastných 

kyselin v olejích zhodnotit. 

 

 Lze říci, že rostlinné oleje s jodovým číslem vyšším jak 100 mají velký sklon 

k samovznícení. Pro některé tuky ale toto pravidlo neplatí, příkladem může být rybí tuk, 

který má poměrně vysoké jodové číslo ale menší sklon k samovznícení, neboť obsahuje 

antioxidantní látky, které silně potlačují proces oxidace. 

 

 Dalším ovlivňujícím faktorem metody jodového čísla může být přítomnost nečistot 

nebo přísad, které se do olejů a tuků přidávají. Například do některých nátěrových hmot 

se přidávají sikativy, to jsou látky, které urychlují proces vysýchání nátěrů a které tak 

zvyšují reakční rychlost podstatným způsobem. Tudíž bodu vznícení je dosaženo dříve, 

než by odpovídalo jejímu jodovému číslu. 

 

Závěrem k problematice metody jodového čísla lze uvést, že samotné jodové číslo 

nemůže být všeobecným ukazatelem sklonu k samovznícení olejů a tuků. Sice 

kvalitativně určuje počet dvojných vazeb, ale nehodnotí jejich dynamickou reaktivitu. 

Některé oleje sice mají shodné jodové číslo, ale jiný poměr zastoupení jednotlivých 

mastných kyselin a tudíž budou mít i jiný sklon k samovznícení. V praxi se proto 

používají i jiné metody, kde příkladem lze uvést Mackey test, test autooxidace, 

hmotnostní spektroskopii, metodu termické analýzy, metodu dle Setchkina a jiné.    [2,24] 
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7. Metody pro stanovení sklonu k samovznícení a 

vznětlivosti materiál ů 

Existuje celá řada metod pro hodnocení sklonu materiálů k samovznícení, ale 

obecně lze říci, že se tyto metody liší podle materiálů, které mají být hodnoceny, a podle 

účelu použití. 

 

7.1. Mackey test – p ůvodní verze 

Tento test byl vyvinut v 19. století. Mackey test (viz. Obrázek 3) se používá 

zejména ke stanovení sklonu k samozahřívání a samovznícení olejů, nátěrových hmot, 

tuků, mazacích a čistících prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Mackey test [18]  
 

 V tomto testu je na vatu rovnoměrně nanesena zkoušená látka, a to ve váhovém 

poměru 2 díly zkoušené látky a 1 díl vaty. Tento vzorek je umístěn do drátěného 

válcovitého košíku. Teploměr nebo termočlánek je umístěn ve středu vzorku. Košík 

s připraveným vzorkem se umístí do ventilovaného prostoru, který je zahříván na 
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konstantní teplotu 100 ºC. Nárůst teploty na pevném nosiči napuštěné zkoušenou hořlavou 

kapalinou v závislosti na čase je sledován teploměrem nebo termočlánkem.  

 

Voda v plášti přístroje se zahřeje na bod varu a při této pozici se udržuje. Jakmile 

stoupne teplota vaty na 70 ºC, začne se měřit časově-tepelná závislost. Jakmile stoupne 

teplota na 250 ºC, nebo v průběhu zkoušky začne klesat, pokus končí. Podle průběhu 

teploty se potom posuzuje sklon k samovznícení. Když teplota za 1 hodinu nepřekročí 

100 º C , je možné usoudit, že zkoušená látka nemá sklon k samovznícení (viz. Obrázek 

4) a pokud teplota během 2 hodin dosáhne 200 ºC, je zkoušená látka považována za 

nebezpečnou. 

 

 

                                                                                            � čas [min] 

Obrázek 4 - Časový průběh narůstání teploty v čisté bavlněné vatě a v čistém pěnovém 

polyuretanu v přístroji podle Mackey testu (teplota koupele 100 ºC). 1 – bavlněná vata, 2 

– měkká polyuretanová pěna Molitan [2]. 

 

Mackey test se vykonává při teplotě 100 ºC pro bezvodé materiály nebo pro 

materiály obsahující malé množství vody (zkrácená metoda). Jakmile zjistíme sklon látky 

k samovznícení, je potřeba provést nezkrácenou zkoušku, která by se měla vykonávat při 

teplotě 75 ºC a měla trvat 3 až 48 hodin. 
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Výsledky měření sklonu látek k samovznícení pomocí Mackey testu jsou často 

odlišné, a proto je nutné při pokusech dodržovat poměr zkoušené látky k vatě. Obrázek 5 

znázorňuje průběh narůstání teploty bavlněné vaty napuštěné lněnou fermeží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Časová závislost nárůstu teploty bavlněné vaty znečištěné lněnou fermeží. 

Hmotnostní poměr vaty k lněné fermeži: 1- (1:1), 2 – (1:2), 3 – (1:0,5) [2]. 

 

Závěrem k této metodě lze říci, že čím výše vystoupí teplota a čím je kratší doba 

experimentu, tím větší je sklon oleje nebo tuku k samovznícení. Výsledky Mackey testu 

mohou vypadat jako na Obrázku 6, kde zřetelně vidíme, jakých teplot bylo dosaženo 

v určitém čase. Červená linka znázorňuje, že teplota v zařízení byla přednastavena na 100 

ºC.                                                                                                                                  [2,24] 
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Obrázek 6 - Stanovení náchylnosti k samovznícení metodou Mackey test. [24] 
 

7.2. Novější norma pro Mackey test – platná v sou časné 

době 

Jedna z úprav Mackey testu je tzv. diferenciální Mackey test (viz. Obrázek 7), který 

se stal podkladem pro normovaný postup hodnocení ASTM D 3523 – 92 platný od roku 

1976. Tato verze je jakýmsi přechodem mezi druhou verzí Mackey testu a Ordway 

testem. Aparatura se skládá ze dvou stejných nádob umístěných rovněž ve vodní lázni. Do 

jedné nádoby čistá vata a do druhé vata znečistěná zkoumanou. Zkouška trvá 4 hodiny a 

v průběhu této zkoušky se měří teplotní rozdíly vzorků z obou komor [24]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Diferenciální Mackey test 
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7.3. Metody termické analýzy 

Metody termické analýzy, především TG (termogravimetrická analýza), DTG 

(diferenciální termogravimetrická analýza) a DTA (diferenciální termická analýza) se 

často používají pro hodnocení tepelné stability materiálů, pro studium mechanismů jejich 

rozkladu a pro zjišťování účinnosti úprav pro snížení hořlavosti. Metodami termické 

analýzy je také možno zjistit přibližné parametry související se zápalností materiálů. 

Příkladem lze uvést, že počátek reakce zplyňování vzorku je pozorováno na křivkách TG 

nebo DTG a z křivek DTA lze zase zjistit začátek exotermické reakce. 

 

Výsledkem každé metody jsou křivky na termogramech. Protože se ale nepracuje 

v izotermických podmínkách, je kvantitativní vyhodnocení DTA zatíženo chybou. 

  

Na posouzení iniciační fáze procesu samozahřívání a vznícení jsou stejně důležité 

jak měření v kyslíkaté atmosféře, tak v dusíkové atmosféře. Termoanalytické přístroje 

mohou pracovat s různými navážkami vzorků. Pro studium iniciace procesu hoření se 

upřednostňují ty přístroje, kde je možno použít větší navážku vzorku. 

 

Vzhledem k tomu, že při termické degradaci je obtížné dosáhnout mezí hořlavosti 

rozkladných produktů, je do termogramů vhodné uvádět teplotu vznícení (SIT) a teplotu 

vzplanutí (FIT). Úbytek hmotnosti vzorku je také důležitou informací pro posouzení 

sklonu zkoumaných materiálů k samozahřívání nebo vznícení. Výsledky DTA nám 

poskytují i další důležité informace například tavení, měknutí materiálu nebo o entalpii 

termického zplyňování materiálu.                                                                                 [2,16] 

 

7.4. Metoda adiabatické sorpce kyslíku 

Tato metoda je používána pro pevné látky, kapalné látky nanesené na pevných 

nosičích nebo směsi kapalných a pevných látek. Náchylnost k samovznícení je hodnocena 

podle hodnoty průměrné rychlosti nárůstu teploty od uvedené počáteční teploty. 

Stanovení je prováděno za podmínek optimálních pro rozvoj samovznícení, tj. 

zanedbatelný odvod tepla a dostatečný přísun kyslíku. Je to jediná metoda, která měří 

časový průběh samozahřívání za ideálních podmínek pro rozvoj samozahřívání [24]. 
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7.5. Metoda podle Setchkina - metoda pro hodnocení 

vznětlivosti materiál ů 

Zařízení bylo vyvinuto Nicholasem Setchkinem ve Státním normalizačním úřadu a 

znamenalo další pokrok ve srovnání s dřívějším zařízením. Stejné zařízení je také 

používáno v ASTM E 136 testu na nehořlavost [19]. Prvotní verze ASTM D 1929 

zahrnovala alternativní možnost metody teplotního nárůstu a metody pokus-omyl pro 

určení optimální rychlosti proudění vzduchu. Od této metody bylo upuštěno, protože bylo 

zjištěno, že pro většinu materiálů je vhodná průtoková rychlost 0,025 m.s-1 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Zkušební zařízení podle Setchkina 
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Zkušební zařízení se skládá (viz. Obrázek 8): 

1 – elektrická odporová pec 

2 – regulátor teploty vzduchu v peci 

3 – přístroj pro regulaci a měření průtoku vzduchu vháněného do pece 

4 – pomocný zapalovací zdroj 

5 – zapisovač teploty 

6 – zkušební miska (viz. Obrázek 9) 

7 – držák zkušební misky (viz. Obrázek 9) 

 

 

Obrázek 9 – Fotografie znázorňující části Setchkinovy pece 
 

 

V České republice se touto metodou zabývá I. Masařík [13] z Městské inspekce 

požární ochrany v Praze, který podal zprávu o studiích používání české zkušební metody 

ČSN 64 0149, která je velmi podobná jako Setchkinova pec. Zkoumal tři konstrukční 

možnosti zařízení: 

• pec uvnitř trouby: keramika proti nerezavějící oceli 

• zkušební kelímek: nikl proti nerezavějící oceli 

• zápalný zdroj: žhavý drát proti plameni hořáku 
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kde podtržené možnosti jsou použity v Setchkinově peci [1]. 

 

Tato metoda byla vybrána jako stěžejní pro naši práci a následně bude uveden její 

podrobnější popis. 
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8. Hodnocené materiály 

Pro hodnocení pevných látek (pevných nosičů) ovlivněných příměsí hořlavých 

kapalin byly použity 3 druhy nosičů a 3 druhy hořlavých kapalin. 

Jako hořlavé kapaliny byly použity ty kapaliny, které se mohou v různých odvětvích 

průmyslu běžně vyskytovat. Nosiče pevných látek jsme se snažili vybírat tak, aby byly 

zastoupeny materiály jak přírodní, tak i uměle vyrobené.  

  

Použité pevné nosiče 

•  rockwool – nosič minerální (viz. Obrázek 10) 

•  polyuretan – nosič syntetický (viz. Obrázek 11) 

•  vata skládaná bavlněná – nosič celulózový (viz. Obrázek 12) 

 

 

 

 

Obrázek 10 – 
Rockwool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 –  
PUR (molitan) 
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Obrázek 12 –  
Vata skládaná  
bavlněná 
 

 

 

 

 

 

Použité hořlavé kapaliny 

� motorový olej (viz. Obrázek 13) 

� etylenglykol (viz. Obrázek 14) 

� fermež napouštěcí (viz. Obrázek 15) 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 –  
Motorový olej 
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Obrázek 14 –  
Etylenglykol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 –  
Napouštěcí fermež 
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9. Charakteristika a vlastnosti hodnocených materiá lů 

9.1. Charakteristika a vlastnosti ho řlavých kapalin 

9.1.1. Fermež napoušt ěcí 
 

Stručná charakteristika: napouštěcí fermež se používá k napouštění dřeva, omítek, a 

jiných savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. 

Je to hořlavá kapalina definována jako nátěrová hmota. Za normálních podmínek není 

sama o sobě požárně nebezpečná. Znečištěné textilie, piliny apod. mají sklon 

k samovznícení. 

 

Informace o složení: směs vysýchavých olejů rozpuštěných v organickém rozpouštědle 

bez obsahu těžkých kovů. Obsahuje 30% lakového benzínu. 

  

Hasivo: pěna, prášek 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti napouštěcí fermeže 

Skupenství: kapalina (20 °C)  

Barva: žlutohnědá až hnědočervená  

Zápach: charakteristický po lněném oleji  

Teplota varu : nad 250 °C  

Teplota tání: pod 0 °C  

Bod vzplanutí: nad 190 °C dle ISO 2592:73  

Bod vznícení: nad 260 °C dle ISO 2592:73  

Meze výbušnosti: nejsou stanoveny  

Tenze par: pod 1 kPa (20 °C)  

Hustota: 927 -945 kg m-3 (20 °C)  

Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný  

Rozpustnost v ostatních rozpouštědlech: alkohol, hexan, lakový benzin  

Hodnota pH: neutrální  

Relativní hustota par: 15-20 (nad 250 °C, 0,05 kPa)  
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Viskozita: 100 mm2.s-1 (20°)                                                                                       [3] 

 

9.1.2. Etylenglykol 
 

Stručná charakteristika: ethylenglykol je často označován jako "glykol". Je to 

bezbarvá viskózní kapalina sladké chuti. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem je 

používán jako chladivo (zejména jako nemrznoucí kapalina do chladičů motorových 

vozidel), do hydraulických kapalin, ve výměnících tepla. Je také používán jako 

rozpustidlo a při výrobě některých dalších chemických produktů např. glykolesterů a 

pryskyřic. 

 

V průmyslu může docházet k profesionální expozici při výrobě chladících a 

hydraulických kapalin a při styku s nimi, např. v opravárenských provozech motorových 

vozidel. K expozici může docházet také při čištění kovů, lepení, práci s tiskařskými 

barvami, leštění kovů, práci s barvami a nátěrovými hmotami, v textilním, tabákovém 

průmyslu a při výrobě vosků. 

 

Informace o složení: jedná se o čistou kapalinu obsahující min 99 % etylenglykolu a max. 

0,3 % vody. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti etylenglykolu 

Skupenství : kapalina 

Barva: bezbarvá 

Zápach (vůně): téměř bez zápachu 

Hodnota pH (100g/l H2O, 20 °C): 6,5 – 7 

Teplota (rozmezí teplot) tání: - 13 °C 

Teplota (rozmezí teplot) varu: 198 °C 

Bod vzplanutí: 111 °C 

Hořlavost: hořlavý 

Meze výbušnosti: dolní mez: 3,2 % obj.  

                             horní mez: 15,3 % obj. 

Oxidační vlastnosti: nejsou  

Tenze par (při 20 °C): 0,06h Pa 
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Hustota (při 20 °C) 1,11 g/cm3 

Rozpustnost (při 20 °C): - ve vodě: 1000 g/l 

Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: -1,36 (experimentální)  

Viskozita (20 °c): 21 mPa.s 

Teplota vznícení (°C): 410 °C                                                        

 

Přípustné limity v mg.m-3 platné NPK-P v ČR :nejsou stanoveny 

navržené: ethylenglykol PEL-P 10 NPK-P 20 (aerosol) 

                ethylenglykol PEL-P 50 NPK-P 100 (páry)                                            [14,22] 

 

9.1.3. Motorový olej 
 

Stručná charakteristika: Jedná se o motorový olej pro mazání vysoce zatěžovaných 

dieselové motorů nákladních automobilů, vhodný i pro osobní vozy. Motorový olej vyrábí 

společnost OMV Rafinering & Marketing GmbH a to pod obchodním názvem OMV 

truck LD SAE 15W-40.  

 

Informace o složení: směs uhlovodíků, obsahuje malé množství dithiofosfátu zinečnatého. 

 

Hasivo: pěna, hasicí prášek, CO. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti motorového minerálního oleje 

Fyzikální stav: kapalina za běžných teplot 

Barva: tmavá 

Zápach (vůně) : mírný 

Tlak par: < 0,001 hPa při 20 °C 

Hustota: 887 kg/m3 při 15 °C                                         

Viskozita, kinematická (při 100°C) :  mm2/s  14,3            

Bod tuhnutí: < - 24 °C                             

Bod vzplanutí: > 200 °C    

Teplota vznícení: nad 350 °C [4]                                                                                   [5]  
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9.2. Charakteristika a vlastnosti pevných nosi čů 

9.2.1. Rockwool  
 

Obecně: Výraz minerální vlna má na různých kontinentech jiný význam. V Severní 

Americe znamená produkt vyrobený z roztaveného čediče nebo dalších minerálů, které 

mají bod měknutí 1000 °C – 1100 °C. V Evropě je produkt známý také jako kamenná 

vlna, zatímco minerální vlna je obecnějšího pojmu, který zahrnuje dvě formy – kamennou 

vlnu (tzv. rock wool ) a skelnou vatu. Skelná vata má bod měknutí 700 °C – 800 °C a je 

vyrobena ze skla (typicky z křemene, uhličitanu sodného, a uhličitanu vápenatého).  

 

Izolace z minerální vlny má nízký organický obsah (cca. 5%), obvykle se jedná o 

fenolformaldehyd. Ačkoliv je organický obsah malý a tepelná vodivost je také malá, je 

možný proces samozahřívaní a samovznícení se může také vyskytnout v uloženém 

materiálu, který nebyl dostatečně vychladlý. Materiál může vytvářet dým za určitých 

okolností, jestliže je vystaven vnějším zápalným zdrojům. Exotermický mechanizmus je v 

první řadě považován jako polykondenzace fenolických alkoholů, i když oxidace je 

zapojena také.                                                                                                                     [1]                     

 

Stručná charakteristika: jedná se o materiál, sloužící jako tepelná, zvuková a protipožární 

izolace. Je klasifikovaný jako nehořlavý [6]. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti Rockwolu 

Skupenství: pevná látka 

Barva: žlutozelená 

Zápach: bez 

Hustota: 25 – 200 kg/m-3 

Rozpustnost ve vodě a tucích: nerozpustný 

Bod tání: > 1000°C 

Hořlavost: nehořlavý 

Tepelná vodivost: 0,06 W.m-1.K-1 

Tepelná kapacita: 920 J.kg-1.K-1 
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Bod vzplanutí, bod zápalnosti, teplota vznícení, samozápalnost, tenze par, oxidační 

vlastnosti, meze výbušnosti : odpadá                                                                     [6] 

 
 

9.2.2. Polyuretan ( dále jen "PUR"), známý pod obch odním 
názvem Molitan 

 
Stručná charakteristika: jedná se o pěnový PUR, jehož předností jsou dobré tepelně 

izolační vlastnosti v širokém intervalu teplot ( od -200 °C do + 100 °C), použití zejména 

v čalounictví (matrace, výplně sedacích souprav a sedadel dopravních prostředků) nebo 

jako zvukově izolační materiál [8]. 

 

Pěnový PUR vzplane po několika sekundách působení plamene, přičemž se vytváří 

šedožlutý dým. Na povrchu lze pozorovat, jak se molitan rozpouští. Plynné zplodiny 

hoření jsou toxické [20].  

 

Jelikož se v dnešní době používají při výrobě pěnových PUR retardéry hoření 

ovlivňující právě teploty vzplanutí a vznícení, jsou teploty uváděny v literaturách často 

odlišné.  

 

Hasivo: voda, těžká, střední a lehká pěna, prášky. Při hašení v uzavřených prostorách 

používat dýchací přístroje [20].   

 

Fyzikální a chemické vlastnosti polyuretanu (molitanu) 

Hustota: 30kg.m-3 

Teplota vzplanutí: 320 – 330 °C  

Dlouhodobá tepelná stálost: 60 ۫°C   

Plastická deformace: > 80 °C   

Povrchové tavení, medovitá tvárná hmota: 150 °C   

Výhřevnost: ≈ 29500 kJ.kg-1 

Bod hoření: ≈ 400 °C   

Teplota vznícení: 480 °C                                                                                          [1,2,20] 
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9.2.3. Vata obvazová bavln ěná  
 

Stručná charakteristika: bavlna se lehce vzněcuje i od jisker a lokálního zahřívání, 

musíme dbát bezpečnosti i při přepravě. Žhnoucí ohniska vydrží v balících bavlny velmi 

dlouho. Má sklon k tepelnému samovznícení. Při styku s kyselinou sírovou nebo dusičnou 

a dalšími oxidačními prostředky má bavlna sklon i k chemickému samovznícení. 

Rostlinné oleje na bavlně velmi rychle oxidují a hrozí samovznícení. Jako příklad 

můžeme uvést smotek bavlny o rozměrech 105 x 105 x 105 mm namočeného do 200 g 

olivového oleje, který se při teplotě 40 °C samovznítí za 9 hodin. Podle sklonu k oxidaci 

na bavlně je pořadí rostlinných olejů následující: ricinový olej, lněný olej, čínský dřevný 

olej. Na jiné hořlavé kapaliny nebylo zatím zaměřeno větší množství prací [20]. 

 

Bavlna je složena z celulózy, která se často používá pro výrobu filtračního papíru. 

Testy teploty vznícení různých forem bavlny prováděné v NIST (Národním úřadem pro 

standardizaci v Americe) v roce 1947 poskytly výsledky jen ve stručné míře. Teploty 

vznícení: hydroskopická vata 266 °C, vata do pokrývek 230 °C a bavlněné povlečení 240 

°C. Zkušební metoda byla popsaná velmi stručně [1]. 

 

Hasivo: voda se smáčedly, těžká, střední a lehká pěna 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti bavlněné vaty 

Hořlavá vláknitá látka s hmotnostními 94 % celulózy 

Obsah vlhkosti: ≈ 5 % hm. 

Obsah popela: 1,5 % hm. 

Hustota: 80 kg.m-3 

Výhřevnost: 17500 kJ.kg-1 

Bod hoření: 210 °C   

Teplota vznícení: 407 °C   

Teplota žhnutí: 205 °C   

Teplota samovznícení je 120 °C                                                                                     [20] 
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10. Metoda dle Setchkina 

Metodu dle Setchkina řeší norma ČSN 64 0149 - Stanovení vznětlivosti materiálů.  

 

Obecně lze říci, že tato norma: 

• Slouží pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů v různých formách 

• umožňuje srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených za 

daných laboratorních podmínek 

• poskytuje orientační informaci o minimálních teplotách, které mohou způsobit 

vzplanutí nebo vznícení materiálů [7]. 

 

Podstata zkoušky 

Vzorek materiálu je zahříván proudem vzduchu o určité konstantní teplotě a 

konstantní rychlosti proudění a sleduje se, zda během 15 min nedojde ke vzplanutí či 

vznícení materiálu. Vznik plamene se zjistí vizuálně a současně sledováním průběhu 

teploty vzorku s časem během stanovení [7]. 

 

10.1. Příprava vzorku 

Zkušební vzorky upravuje norma ČSN 64 0149, podle níž se navažují vzorky 

v rozmezí 2g – 3g [7]. Zároveň jsme vycházeli i z Mackey testu, který udává 

nejpříznivější váhový poměr zkoušených materiálů a to 2:1 (2 díly hořlavé kapaliny a 1 

dílu pevného nosiče). Abychom splnili obě dvě podmínky, pro náš případ jsme používal 

váhový poměr 0,8 g pevného nosiče a 1,6 g hořlavé kapaliny. 

 

Zkušební vzorky si připravíme tak, že na váhách odvážíme 0,8 g pevného nosiče. 

Jelikož pevné nosiče mají poměrně velký objem (viz. Obrázek 16) a přesahovaly často 

zkušební misku a nalití hořlavé kapaliny by bylo nesnadné, bylo vhodnější do zkušební 

misky odvážit 1,6 g hořlavé kapaliny. Poté jsme pevný nosič vložili do zkušební misky 

s danou hořlavou kapalinou a skleněnou tyčinkou na něj tlačili po všech stranách do té 

doby, než pevný nosič nasákl celou hořlavou kapalinu do sebe. U vaty a Rockwoolu se 
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sice vzorek trochu umačkal (viz. Obrázek 17), ale nakonec byl skleněnou tyčinkou 

provzdušněn tak, aby dosahoval vrchního okraje zkušební misky (viz. Obrázek 18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Fotografie znázorňující velký objem materiálu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Fotografie znázorňující umačkaný Rockwool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 - Fotografie znázorňující provzdušněný materiál, připravený ke zkoušce. 
 
 

Při stanovení teploty vznícení samostatných pevných nosičů probíhalo měření pouze 

s navážkou 0,8 g. 
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10.2.  Popis zkušebního za řízení 

 

Obrázek 19 - Zkušební zařízení pro stanovení vznětlivosti materiálů dle Setchkina [7] 
 

1 - vnější topný válec 

2 - vnitřní válec 

3 - topné vinutí 

4 - izolační materiál 

5 - vnější plášť 

6 - příruba 

7 - víko 

8 - vyjímatelný uzávěr 

9 - trubička pro přívod vzduchu 

10 - fixační bloky 

11- držák vzorku 

12 - vodící tyč 

13 - termočlánek (čidlo) regulátoru 

14 - termočlánek pro měření teploty 

    vzduchu 

15 - termočlánek pro měření teploty 

    vzorku 

16 - podstavný prstenec ( bloky) [7] 
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10.3.  Postup zkoušky 

 

1. Zkouška se provádí při konstantní rychlosti proudění vzduchu 

vnitřním válcem pece 25 mm.s-1. 

 

2. Zvolil jsem teplotu blízkou předpokládané hodnotě teploty vznícení 

zkoušeného materiálu. Jelikož se jedná o směsi materiálů a teploty 

vznícení nejsou známy, nastavoval jsem teplotu blízkou teplotě vznícení 

pevného nosiče. Tento postup nebylo možné použít u Rockwoolu, který 

jako nehořlavý nemá stanovenou teplotu vznícení. 

 

3. Do pece se vhání vzduch o objemovém průtoku odpovídajícím 

konstantní rychlosti proudění vzduchu pecí 25 mm.s-1. Hodnotu 

objemového průtoku vzduchu měřeného za normální teploty je vzhledem 

ke zvolené teplotě vzduchu v peci nutno korigovat (viz. Obrázek 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – Průtok vzduchu Setchkinovou pecí v závislosti na jeho teplotě. 
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4. Teplota se nadstavuje a udržuje v peci na konstantní hodnotě 

pomocí regulátoru teploty vzduchu. Před začátkem každého měření musí 

být teplota vzduchu v peci konstantní po dobu 10 min. Protože má pec 

poměrně velkou tepelnou setrvačnost, je nutno při změně teploty na 

regulátoru čekat přibližně 30 minut na její ustálení. 

 

5. Pro zapisování teploty v peci slouží zapisovač teploty, na který jsou 

připojeny termočlánky v peci umístěné. Ještě před začátkem zkoušky se na 

tomto zapisovači odečte počet dílků, ze kterých se přepočtem podle 

nastaveného rozsahu zapisovače teploty stanoví napětí na termočlánku v 

mV. Přepočet hodnoty napětí v mV na teplotu se provádí pomocí údajů  

v tabulce (viz. Obrázek 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 – Tabulka pro zjištění teploty v peci podle napětí na termočlánku 
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6. Do čisté zkušební misky se vloží zkoušený vzorek. Před každým 

měřením musí být vždy zkušební miska vypálena nad plamenem hořáku, 

aby v ní nezůstaly žádné zbytky předchozích zkušebních vzorků. 

 

7. Vytáhl jsem víko Setchkinovy pece nahoru, pod kterým je umístěn 

držák vzorku, kde jsem umístil misku ze zkoušeným materiálem. Víko 

pece jsem poté uzavřel a současně jsem začal měřit čas. Vložení vzorku do 

pece by mělo proběhnout v čase co nejkratším, aby nedošlo ke zbytečnému 

poklesu teploty vzduchu v peci. 

 

8. Vznícení vzorku se dá vypozorovat jednak vizuálně, kdy se pomocí 

zrcátka sleduje vznikající plamínek uvnitř pece otvorem ve víku pece, a 

jednak můžeme vypozorovat určitý zvukový efekt. Zároveň také dojde 

k rychlému nárůstu teploty na stupnici zapisovače teploty. 

 

9. Jestliže do 15 min od začátku zkoušky dojde ke vznícení 

zkušebního vzorku, opakuje se stanovení vždy s novým zkušebním 

vzorkem při postupně se snižujících teplotách vzduchu v peci o 10°C až do 

teploty, při které ke vznícení zkušebního vzorku nedojde do 15 min. 

    

10. Jestliže do 15 min od začátku zkoušky nedojde ke vznícení 

zkušebního vzorku, opakuje se stanovení vždy s novým zkušebním 

vzorkem při postupně se zvyšujících teplotách vzduchu v peci o 10 °C až 

do teploty, při které ke vznícení zkušebního vzorku dojde do 15 min.  

 

11. Jelikož při stanovení teplot vznícení jsem používal směsi různých 

materiálů a skupenství a jejich teploty vznícení nebyly známy, byla teplota 

v peci snižována nebo zvyšována nejprve o 20°C, resp. o 40 °C, až byla  

zjištěna přibližná teplota vznícení. Pak jsme postupovali dle bodu 9 a 10.   

 

12. Výslednou teplotou vznícení byla pak nejnižší teplota, při které 

ještě dochází ke vznícení zkušebního vzorku do 15 min. Tato teplota se 

zaokrouhluje na nejbližších 10 °C, lépe na 5 °C.                                  [7,16] 
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10.4 Plán stanovení 

Plán stanovení vychází ze schématu, který uvádí Tabulka 3. 

 

Tabulka 3 – Plán stanovení 
 
 Fermež 

napouštěcí 

Etylenglykol Motorový olej Bez příměsi 

hořlavých kapalin 

Vata x x x x 

Rockwool x x x Nestanovuje se * 

Polyuretan x x x x 

  

* Rockwool je brán jako nehořlavý, proto se teplota vznícení nestanovuje. 

 

Zkouší se každý nosič ovlivněný příměsí kapalin a samostatné pevné nosiče. Tudíž 

bude provedeno 11 stanovení.  

 

Teploty vznícení samostatných kapalin jsou brány především z jejich 

bezpečnostních listů. 

 

Pro hodnocení rizika směsi kapalné a pevné látky nestačí hodnocení pevné a kapalné 

látky samostatně. Vytvořením směsi dojde z hlediska tepelně fyzikálních parametrů 

k vytvoření systému s odlišnými vlastnostmi. Důležitou roli mají další parametry, jako 

například poměr kapalné látky k pevné látce a také vzájemné působení obou složek [23]. 
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11. Výsledky získané metodou dle Setchkina 

 
Tabulka 4 – Výsledky získané metodou dle Setchkina 
 

Zkušební vzorky Teplota vznícení [°C ] Teplota vznícení po 

zaokrouhlení [°C ] 

Rockwool Nestanovuje se Nestanovuje se 

Rockwool + motor. olej 353 355 

Rockwool + etylenglykol 468 470 

Rockwool + fermež napouštěcí 398 400 

   

PUR (molitan) 548 550 

PUR (molitan) + motor. olej 529 530 

PUR (molitan) + etylenglykol 495 495 

PUR (molitan) + fermež napouštěcí 541 540 

   

Vata bavlněná 465 465 

Vata bavlněná + motor. olej 476 475 

Vata bavlněná + etylenglykol 449 450 

Vata bavlněná + fermež napouštěcí 427 425 

   

Teploty vznícení hořlavých kapalin brány z bezpečnostních listů jejich výrobců 

Motorový olej 350 

Etylenglykol 410 

Fermež napouštěcí 260 
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11.1. Vliv druhu pevného nosi če na proces vzn ěcování. 

 

Setchkinova metoda slouží především ke stanovení vznětlivosti materiálů, ale 

můžeme z ní odvodit i vliv druhu pevného nosiče na proces vzněcování. Hodnoceny byly 

3 druhy pevných nosičů – Rockwoll jako nosič minerální, vata bavlněná jako nosič 

celulózový a PUR (molitan) jako nosič syntetický. 

 

Závislost teploty vznícení Rockwoolu na druhu 
ho řlavé kapaliny
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Obrázek 22 - Závislost teploty vznícení Rockwoolu na druhu hořlavé kapaliny. 
 

Pozn.: Pevný nosič Rockwoll se bere jako nehořlavý materiál. Hodnota 1000 °C je 

teplota bodu tání, kterou uvádí výrobce.  

 

Protože  Rockwool není hořlavý, nelze vyčíslit změnu teploty vznícení u  tohoto 

materiálu v čistém stavu a po znečištění hořlavými kapalinami. Při zahřívání Rockwolu 

znečistěnými hořlavými kapalinami se nevznítí samotný Rockwool, ale páry hořlavých 

kapalin, což může vést k dalšímu rozšíření požáru. 

 

Jestliže porovnáme jednotlivé kapaliny mezi sebou, pak jako nejnepříznivější 

kombinaci hořlavých kapalin s Rockwoolem lze uvést motorový olej, neboť teplota 

vznícení samotného motorového oleje a směsi s Rockwolem je stejná. To můžeme 

přisoudit viskozitě motorového oleje. Na rozdíl od fermeže a etylenglykolu je mnohem 

hustší, tudíž se olej nedostane až tak hluboko do vláken Rockwoolu a vznícení proběhne 
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na jeho povrchu. Zato etylenglykol a fermež Rockwool pohltí do hloubky, tudíž při 

zahřívání směsi se nejprve musí hořlavé kapaliny dostatečně rozložit a prostoupit přes 

samotný Rockwool, což vede právě ke zvýšení teploty vznícení. U etylenglykolu byla 

teplota vznícení vyšší o 60 °C, u fermeže o zhruba 140 °C než teploty vznícení samotných 

kapalin. 
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Obrázek 23 - Závislost teploty vznícení PUR (molitanu) na druhu hořlavé kapaliny. 

 

Napouštěcí fermež sama o sobě obsahuje vysýchavé oleje, 30% lakového benzínu a 

její teplota vznícení je poměrně nízká. Proto byla u směsi fermeže s PUR předpokládána 

teplota vznícení kolem 300 °C. Výslednou teplotou vznícení byla ale hodnota 540 °C. U 

směsí PUR s etylenglykolem a motorovým olejem se teploty vznícení pohybovaly v okolí 

teploty vznícení PUR. Můžeme tedy usoudit, že teploty vznícení směsí neovlivňuje ani 

tak druh hořlavé kapaliny jako spíše pevný nosič PUR. 

 

Jako nejnepříznivější kombinace byla směs PUR s etylenglykolem, kdy se teplota 

vznícení pohybovala zhruba o 50 °C níže než teplota vznícení samotného PUR. Teploty 

vznícení ostatních směsí byly mírně nižší a to o 10 °C až 20 °C.  
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Závislost teploty vznícení vaty na druhu ho řlavé 
kapaliny
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Obrázek 24 - Závislost teploty vznícení vaty na druhu hořlavé kapaliny. 

 

Jako nejnepříznivější kombinace byla směs vaty s fermeží, kdy se teplota vznícení 

pohybovala zhruba o 40 °C níže než teplota vznícení samotné vaty. Teploty vznícení 

ostatních směsí se pohybovaly rovněž jako u PUR v mezích teplot vznícení pevného 

nosiče. Teplota vznícení směsi vaty s motorovým olejem byla dokonce o něco vyšší než 

teplota vznícení samotné vaty, ale  rozdíl  hodnot není významný.  

 

11.2. Vliv druhu ho řlavé kapaliny na proces vzn ěcování. 

 

Ze Setchkinovy metody lze rovněž odvodit vliv druhu hořlavé kapaliny na proces 

vzněcování. Hodnoceny byly 3 kapaliny – motorový olej, etylenglykol a napouštěcí 

fermež. Tyto hořlavé kapaliny byly naneseny v poměru 2 díly kapaliny na 1 díl pevného 

nosiče  
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Závislost teploty vznícení motorového oleje na 
druhu pevného nosi če
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Obrázek 25 - Závislost teploty vznícení motorového oleje na druhu pevného nosiče. 

 

Z výsledků (viz. Obrázek 25) lze usoudit, že vliv motorového oleje na pevné nosiče 

nemá zásadní vliv. Teploty vznícení směsí motorového oleje a pevného nosiče se 

pohybují v mezích teploty vznícení samotného pevného nosiče. Zcela odlišně se ale 

chovala směs motorového oleje s Rockwoolem, kde se teplota vznícení nezměnila. To lze 

vysvětlit tím, že motorové oleje mívají větší viskozitu než jiné hořlavé kapaliny. Tudíž 

olej nepronikne tak hluboko do vláken Rockwoolu a jeho páry se při zahřívání vznítí 

podobně jako u čistého motorového oleje.  
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Obrázek 26 - Závislost teploty vznícení etylenglykolu na druhu pevného nosiče. 

 

Vliv etylenglykolu se nedá jednoznačně určit, neboť teploty vznícení všech směsí 

s etylengylkolem leží mezi teplotami vznícení jak pevného nosiče tak samotného 

etylenglykolu. 
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Závislost teploty vznícení fermeže na druhu 
pevného nosi če
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Obrázek 27 - Závislost teploty vznícení napouštěcí fermeže na druhu pevného nosiče. 

 

Z vlastností napouštěcí fermeže by se dalo usuzovat, že právě směsi s fermeží budou 

mít nejnižší teplotu vznícení a největší sklon k samovznícení. Obsahuje totiž směs 

vysýchavých olejů rozpuštěných v organickém rozpouštědle a 30% lakového benzínu a 

její teplota vznícení je poměrně nízko. V tomto případě se teploty vznícení směsí 

s fermeží pohybovaly o dost výše, u PUR a vaty opět v okolí teplot vznícení pevného 

nosiče.  
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12. Závěr - poznatky d ůležité z bezpe čnostního 

                        hlediska 
 

Teplota vznícení směsi hořlavé kapaliny a pevného nosiče se pohybuje v rozmezí 

hodnot mezi teplotou vznícení hořlavé kapaliny a teplotou vznícení pevného nosiče. 

 

Teplota vznícení směsi v poměru 2 díly hořlavé kapaliny k 1 dílu pevného nosiče se 

blíží k teplotě vznícení pevného nosiče a je vždy nižší než tato hodnota. Toto snížení 

podstatně zvyšuje riziko vzniku požáru při vznícení a samovznícení materiálu. Čím nižší 

je teplota vznícení, resp. rozdíl mezi teplotou vznícení a teplotou látky, tím rychleji 

dochází ke vznícení, ať už v důsledku zapálení externím zdrojem  nebo v důsledku 

samovznícení. 

 

V průmyslových odvětvích a technologiích, kde jsou hořlavé kapaliny dopravovány 

v potrubí většinou se zvýšenou teplotou, může dojít při poruchách nebo netěsnostech 

k úniku zahřáté hořlavé kapaliny do tepelné izolace, a tím k vytvoření podmínek pro 

vznícení, resp. samovznícení. Ze zjištěných teplot vznícení směsí hořlavých kapalin 

s tepelně-izolačními materiály vyplývá, že riziko vzniku požáru lze v praxi snížit právě 

volbou tepelné izolace s co nejvyšší teplotou vznícení. 

 

Nelze vyloučit, že v jiném poměru hořlavé kapaliny k pevnému nosiči by ovlivnění 

hořlavou kapalinou bylo silnější, ale to je nutno vyzkoušet. 

 

Hořlavé kapaliny samy o sobě nemají tendenci dosáhnout samovznícení, neboť 

povrch kapaliny, na kterém probíhá oxidace je malý. Hořlavá kapalina, která unikne do 

vláknitého pevného materiálu s velkým povrchem (v našem případě vata, Rockwool, 

molitan), má za následek značné zvětšení povrchu, na kterém oxidace může proběhnout a 

tím umožní samovznícení směsí hořlavých kapalin s pevnou látkou. 

 

Pro hodnocení rizika směsi hořlavých kapalin s pevnými nosiči nestačí hodnocení 

pevné a kapalné látky samostatně. Vytvořením směsi dojde z hlediska tepelně fyzikálních 
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parametrů k vytvoření systému s odlišnými vlastnostmi. Ze získaných výsledků vyplývá, 

že chování směsí pevných nosičů a hořlavých kapalin se neřídí součtem jejích vlastností, 

ale že pevná a kapalná složka se navzájem ovlivňují. Můžeme tedy říci, že jejich sklon 

k samovznícení, nebo odolnost vůči oxidaci, se ve směsi pevné a kapalné složky snižuje 

nebo zvyšuje. 

 

Protože  Rockwool není hořlavý, nelze vyčíslit změnu teploty vznícení u tohoto 

materiálu v čistém stavu a po znečištění hořlavými kapalinami. Při zahřívání Rockwolu 

znečistěnými hořlavými kapalinami se nevznítí samotný Rockwool, ale páry hořlavých 

kapalin, což může vést k dalšímu rozšíření požáru. 

 

Nelze ale opomenout, že důležitou roli mají i další parametry, jako například poměr 

kapalné látky k pevné látce a také vzájemné působení obou složek. V dnešní době se do 

hořlavých kapalin a do pevných výrobků přidávají různé příměsi sloužící jako retardéry 

hoření, nebo naopak příměsi podporující samotné hoření. Proto je nezbytné se zajímat i o 

složení materiálů.  
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Příloha.  

•  Vzorek: 0,8 g Rockwool + 1,6 g motorový olej 
 

Tabulka 5 – Získané hodnoty vzorku Rockwoolu s motorovým olejem 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení na 
5 ºC nebo 10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet 
mV 

Počet 
dílků na 
stupnici 

304 305 > 15 0 20 11,58 57,9 
324 325 > 15 0 20 12,40 62,0 
343 345 > 15 0 20 13,18 65,9 
361 360 6:10 X 20 13,94 69,7 
353 355 9:17 X 20 13,60 68,0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 28 – Vzorek Rockwoolu s motorovým  
olejem při teplotě 343 ºC 
 
 
 
                                                                                  Obrázek 29 – Fotografie znázorňující  
                                                                                                        vývin kouře 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 353 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 9:17 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po několika sekundách začal tvořit šedý 

kouř (viz Obrázek 29). Čím větší teplota, tím vzorek více kouřil. Vznícení 

bylo provázeno malým zvukovým efektem. Zbytek vzorku při teplotě 343 

ºC znázorňuje Obrázek 28.  

d) datum zkoušky: 6.3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g Rockwool + 1,6 g etylenglykolu 
 

Tabulka 6 - Získané hodnoty vzorku Rockwoolu s etylenglykolem 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 0 

Rozsah 
na 

stupnici 
(mV) 

Počet 
mV 

Počet 
dílků na 
stupnici 

358 360 > 15 0 20 13,84 69,2 
395 395 > 15 0 20 15,38 76,9 
429 430 > 15 0 20 16,80 84,0 
462 460 > 15 0 20 18,02 90,1 
482 480 1:36 X 20 18,92 94,6 
468 470 0:53 X 50 18,45 36,9 
 
 

 
 

Obrázek 30 – Ukázka vzorků začínajících při teplotě 358 ºC a končících při teplotě 482 ºC 
 

 
a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 468 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 0:53 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po zhruba 45 s začal tvořit šedý kouř. Čím 

větší teplota, tím dřív se přestal vyvíjet kouř. Vznícení bylo provázeno 

malým zvukovým efektem. Zbytky vzorků při postupně se zvyšující 

teplotě znázorňuje Obrázek 30. Rockwool pouze měnil barvu, jinak se nic 

zásadního se vzorkem nedělo. 

d) datum zkoušky: 6.3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g Rockwool + 1,6 g napouštěcí fermeže 
 

Tabulka 7 - Získané hodnoty vzorku Rockwoolu s fermeží 
 
Teplota po 
přepočtu 

(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhle
ní na 5 ºC 
nebo 10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

419 420 6:05  X 50 16,95 32,8 
341 340 > 15 0 50 13,1 26,2 
384 385 > 15 0 50 14,9 29,8 
398 400 0:50 X 50 15,5 30,9 
391 391 > 15 0 50 15,2 30,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Obrázek 31- Vzorek Rockwoolu s fermeží při teplotě 391 ºC 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 398 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 0:50 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po zhruba 1min začal tvořit šedý kouř. Čím 

větší teplota, tím vzorek vyvíjel více kouře. Vznícení provázeno větším 

zvukovým efektem. Zbytek vzorku při teplotě 391 ºC znázorňuje Obrázek 

31. Povrch zbytku vzorku byl tvrdý a křehký, a černější než u 

etylenglykolu nebo Rockwoolu. 

d) datum zkoušky: 31.3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g molitanu  
 

 Tabulka 8 - Získané hodnoty vzorku samotného molitanu 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

517 515 > 15 0 20 20,55 41,1 
531 530 > 15 0 20 21,15 42,3 
548 550 1:30 X 20 21,85 43,7 
525 525 > 15 0 20 20,90 41,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 32 – Vzorek molitanu při teplotě 531 ºC 
 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 548 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 1:30 min 

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po několika sekundách začal tvořit 

žlutošedý kouř, zhruba po 2 min od začátku zkoušky žádný kouř. Během 

zkoušky šlo slyšet, jak se vzorek taví a syčí. Zbytek vzorku byl značně 

suchý a křehký (viz. Obrázek 32) 

d) datum zkoušky: 19. 3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g molitanu + 1,6 g motorového oleje 
 

Tabulka 9 - Získané hodnoty vzorku molitanu s motorovým olejem 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 0 

Rozsah 
na 

stupnici 
(mV) 

Počet 
mV 

Počet 
dílků na 
stupnici 

304 305 > 15 0 20 11,54 57,7 
323 235 > 15 0 20 12,36 61,8 
355 355 > 15 0 20 13,68 68,4 
371 370 > 15 0 20 14,38 71,9 
390 390 > 15 0 20 15,16 75,8 
419 420 > 15 0 20 16,36 81,9 
448 450 > 15 0 20 17,58 87,9 
466 465 > 15 0 20 18,36 91,7 
482 480 > 15 0 20 19,06 95,3 
499 500 > 15 0 20 19,08 99,0 
553 555 0:10 X 50 22,1 44,2 
537 535 0:15 X 50 21,40 42,8 
524 525 > 15 0 50 20,85 41,7 
529 530 0:23 X 50 21,10 42,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 33 – Zbytek vzorku molitanu s motorovým  
olejem při teplotě 531 ºC                          
                                                                          Obrázek 34 – Zbytek vzorku molitanu                                                
                                                                          s motorovým olejem při teplotě 531 ºC 
 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 529 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 0:23 min 

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po několika sekundách začal tvořit 
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žlutošedý hustší kouř, vývin kouře zhruba do 5. minuty od začátku 

zkoušky. Čím menší teplota v peci, tím byl vzorek vlhčí (viz. Obrázek 33 

a Obrázek 34). 

d) datum zkoušky: 19. 3. 2008 

 
 

• Vzorek: 0,8 g molitanu + 1,6 g etylenglykolu 
 

Tabulka 10 - Získané hodnoty vzorku molitanu s etylenglykolem 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

526 525 0:10 X 50 20,95 41,9 
480 480 > 15 0 50 19,00 38,0 
495 495 0:25 X 50 19,60 39,2 
487 485 > 15 0 50 19,25 38,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       Obrázek 35 – Zbytek vzorku při teplotě 480 ºC 
 

Obrázek 36 – Fotografie znázorňující vývin kouře             
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 495 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 0:25 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece do začal vyvíjet slabý šedý kouř (viz Obrázek 

36). Vývin kouře do 4:30 minut, zápach po etylenglykolu. Zbytek vzorku 

při teplotě 480 ºC byl minimální, suchý a křehký (viz. Obrázek 35). 

d) datum zkoušky: 20.3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g molitanu + 1,6 g napouštěcí fermeže 
 

Tabulka 11 - Získané hodnoty vzorku molitanu s fermeží 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici  

487 485 > 15 0 50 19,20 38,4 
504 505 > 15 0 50 20,00 40,0 
518 520 > 15 0 50 20,60 41,2 
532 530 > 15 0 50 21,20 42,4 
541 540 0:07 X 50 21,60 43,2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 37 – Zbytek vzorku při teplotě 487 ºC                                   
 
                                                     Obrázek 38 – Zbytek vzorku při teplotě 541 ºC 

 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 541 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 0:07 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po několika sekundách začal tvořit hustší 

žlutošedý kouř. Konec vývinu kouře u všech vzorků do 5. minuty. Zbytek 

vzorku při teplotě 487 ºC znázorňuje Obrázek 37 a při teplotě 541 ºC  

Obrázek 38. 

d) datum zkoušky: 20. 3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g vaty  
 
Tabulka 12 - Získané hodnoty vzorku samostatné vaty 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

406 405 > 15 0 50 15,85 31,7 
411 410 > 15 0 50 16,05 32,1 
474 475 1:50 X 50 18,75 37,5 
442 440 > 15 0 50 17,35 34,7 
456 455 > 15 0 50 17,95 35,9 
465 465 1:59 X 50 18,35 36,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 39 – Zbytek vzorku vaty při teplotě 442 ºC           
                                                                                 Obrázek 40 – Zbytek vzorku vaty vytažený 
                                                                                          ihned po vznícení 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 465 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 1:59 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po několika sekundách začal tvořit šedý 

kouř. Vývin kouře do 4. minuty Vznícení provázeno vyšlehnutím plamene 

s větším zvukovým efektem. Po vytažení vzorků probíhalo žhnutí (to 

neplatí u vzorků, které byly vytaženy hned po vznícení). Zbytek vzorku 

při teplotě 442 ºC (viz. Obrázek 39). Obrázek 40 znázorňuje vzorek, který 

byl vytažen z pece ihned po vznícení při teplotě 465 ºC 

d) datum zkoušky: 26. 3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g vaty + 1,6 g motorového oleje 
 

Tabulka 13 - Získané hodnoty vzorku vaty s motorovým olejem 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

410 410 > 15 0 50 16,00 32,0 
465 465 > 15 0 50 18,35 36,7 
482 480 0:32 X 50 19,05 38,1 
476 475 1:04 X 50 18,80 37,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 41 – Zbytek vzorku při teplotě 465 ºC     
                                                                                           Obrázek 42 – Zbytek vzorku vytažený  
                                                                                                    ihned po vznícení 
 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 476 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 1:04 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se zhruba po 30 sekundách začal tvořit šedý 

hustý kouř. Zápach nejdříve po hoření motorového oleje, poté po hoření 

novin. Vývin kouře do 8. minuty. Vznícení provázeno vyšlehnutím 

plamene a menším zvukovým efektem než u samotné vaty. Po vytažení 

vzorků probíhalo žhnutí (to neplatí u vzorků, které byly vytaženy hned po 

vznícení). Zbytek vzorku při teplotě 465 ºC, kde probíhalo žhnutí, 

znázorňuje Obrázek 41. Obrázek 42 znázorňuje vzorek, který byl vytažen 

z pece ihned po vznícení, při teplotě 476 ºC. 

d) datum zkoušky: 26. 3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g vaty + 1,6 g etylenglykolu 
 

Tabulka 14 - Získané hodnoty vzorku vaty s etyleglykolem 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

412 410 > 15 0 50 16,10 32,2 
462 460 < 15 X 50 18,20 36,4 
449 450 3:45 X 50 17,65 35,3 
432 430 > 15 0 50 16,95 33,9 
442 440 > 15 0 50 17,35 34,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 43 - Zbytek vzorku při teplotě 465 ºC 
 
                                                                                                Obrázek 44 - Zbytek vzorku vytažený  
                                                                                                      ihned po vznícení 
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 449 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 3:45 min  

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se po 1. minutě začal tvořit šedý kouř. Vývin 

kouře do 7. minuty. Vznícení provázeno vyšlehnutím plamene s menším 

zvukovým efektem než u samotné vaty. Po vytažení vzorků probíhalo 

žhnutí (to neplatí u vzorků, které byly vytaženy hned po vznícení). Zbytek 

vzorku při teplotě 432 ºC, kde probíhalo žhnutí, znázorňuje Obrázek 43. 

Obrázek 44 znázorňuje vzorek, který byl vytažen z pece ihned po vznícení 

při teplotě 449 ºC.  

d) datum zkoušky: 27. 3. 2008 
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• Vzorek: 0,8 g vaty + 1,6 g napouštěcí fermeže 
 

Tabulka 15 - Získané hodnoty vzorku vaty s fermeží 
 

Teplota 
po 

přepočtu 
(ºC) 

Teplota po 
zaokrouhlení 
na 5 ºC nebo 

10 ºC 

Doba do 
vznícení 

(min) 

Chytlo X 
Nechytlo 

0 

Rozsah na 
stupnici 
(mV) 

Počet mV Počet 
dílků na 
stupnici 

410 410 > 15 0 50 16,00 32,0 
462 460 < 15 X 50 18,20 36,4 
453 455 4:45 X 50 17,85 35,7 
427 425 4:30 X 50 16,75 33,5 
419 420 > 15 0 50 16,40 32,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 45 – Zbytek vzorku při 453 ºC 
                                                          
 

a) výsledná teplota vznícení zkušebního vzorku: 427 ºC 

b) doba od začátku zkoušky do okamžiku vznícení: 4:30 min 

c) shrnutí a vizuální pozorování během zkoušky: po vložení 

zkušebního vzorku do pece se zhruba kolem první minuty začal tvořit šedý 

kouř. Vývin kouře do 12. minuty. Vznícení provázeno vyšlehnutím 

plamene s menším zvukovým efektem než u samotné vaty. Po vytažení 

vzorků probíhalo žhnutí (to neplatí u vzorků, které byly vytaženy hned po 

vznícení). Povrch zbytku vzorku byl ztvrdlý patrně díky vysýchavým 

vlastnostem fermeže. Zbytek vzorku při teplotě 453 ºC (viz. Obrázek 45).  

d) datum zkoušky: 27. 3. 2008 

 


