
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Katedra bezpečnostního managementu

Porovnání sklonu k samovznícení stanoveného 

Mackey testem u původních a použitých motorových 

a rostlinných olejů

Student: Viktor Moj
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Věžníková
Studijní obor: Bezpečnost práce a procesů
Datum zadání bakalářské práce: 31. října 2007 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2008



Místopřísežné prohlášení

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně 

s použitím uvedené literatury.

V Ostravě dne ………………… ……………………….

   Viktor Moj



Poděkování

Za pomoc a  cenné rady při zpracování bakalářské práce děkuji vedoucí bakalářské 

práce Ing. Haně Věžníkové. 



Anotace/Abstract

Moj, V.: Porovnání sklonu k samovznícení stanoveného Mackey testem u původních a 

použitých motorových a rostlinných olejů. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2008. 53 str., 2 str. přílohy

K samovznícení olejů může docházet jak v průmyslu tak i v domácnostech. Veřejnost 

i odborní pracovníci ovšem toto riziko často přehlížejí, jelikož se samovznícení  jako  příčina 

požáru nevyskytuje příliš často a informace v odborné literatuře jsou také mnohdy nepřesné. 

Pomocí Mackey testu jsem zjistil, že při čtyřhodinovém tepelném namáhání u čistého i 

použitého motorového oleje, nasáknutého do pórovité látky, může dojít k samozahřívání. 

Proto by se s čistými tak i použitými motorovými oleji mělo při manipulaci, skladování, 

přepravě a poruchách nakládat se zvýšenou opatrností. 

Klíčová slova: samovznícení, samovolné zahřívání, Mackey test, rostlinný olej, motorový 

olej

Moj, V.: Used and un-used Plant and Lubricant Oil Comparison of Susceptibility to Self-

ignition Determined by the Mackey Test. Bachelor’s Thesis. Ostrava: VŠB - Technical 

University in Ostrava, 2008. 53 p., 2 p. enclosures

Oils self-ignition occurs in industry and in household too.  This hazard is often looked 

over by public and special personals in practice, because spontaneous combustion like cause 

of fires doesn’t become frequently and information in special literature isn’t many times very 

explicit too. Due to Mackey test I tested used and unused engine lubricant oils, that have been 

absorb into porous matter. After four hours of heating I deducted, these materials are able to 

come self-heating. Therefore the users have been carefully during manipulation, stocking, 

transporting and failure escape of used and unused engine lubricant oils.

Keywords: spontaneous ignition, spontaneous heating, Mackey test, vegetable oil, motor oil
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1 Samovznícení hořlavých látek

1.1 Požáry a katastrofy zapříčiněné samovznícením látek

Požáry či výbuchy s následným požárem zapříčiněné samovznícením nejsou příliš 

časté, jak je vidět v tab. 1.1, ovšem následky bývají velice rozsáhlé s vysokými škodami na 

majetku zapříčiněnými pozdním zjištěním a velkým množstvím uskladněného materiálu.

V průměru vzniká škoda 200 tisíc Kč na jeden požár (dle statistiky během posledních 5 let).

Samovznícení je obvykle spojováno se samovznícením jen některých materiálů. Všeobecně 

známo je samovznícení zemědělských produktů jako seno, sláma nebo samovznícení briket 

z hnědouhelného prachu. Výčet produktů náchylných k samovznícení je ve skutečnosti velice 

rozsáhlý a zahrnuje jak látky přírodního původu, jako uhlí (nejnáchylnější je hnědé uhlí), 

piliny, bavlna nebo vysýchavé oleje, ale i syntetické nátěrové látky a chemické látky (bílý 

fosfor, hašené vápno, kovové prášky aj.)

Tab. 1.1 Počet požárů podle nejčastějších příčin [6]

Příčina/rok 2003 2004 2005 2006 2007

Úmyslné zapálení 1 516 1431 1 311 1 455 1 433

Hra dětí s ohněm 555 380 301 272 280

Nedbalost dospělých 3 783 2 613 2 369 2 759 2 896

Závady komínů 375 370 314 327 263

Závady topidel 191 135 188 181 163

Technické závady (mimo komínů a topidel) 3 351 3 012 3 012 3 037 2 908

Samovznícení 212 146 166 187 183

Výbuchy 18 22 9 11 15

Blesky 92 51 66 64 95

Dopravní nehody 215 189 215 175 203

Dále nedošetřované požáry 16 356 11 012 10 262 10 269 12 497

Ostatní příčiny 79 93 81 81 68

Neobjasněno, v šetření 2 138 1 675 1 889 1 444 1 415

CELKEM 28 913 21 160 20 183 20 262 22 419
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Nejčastějším materiálem při vzniku požáru samovznícením bývá černé, hnědé uhlí a 

jejich produkty a zemědělské produkty, jak je patrno z grafu 1.1. Hlavní podíl v této kategorii 

je vztažen na požár skladu dřevěných a hnědouhelných briket, který se stal 1. 4. 2007 

v Újezdu u Brna, kde vznikla přímá škoda 20 mil. Kč a dvě osoby byly zraněny. Požár vznikl 

z důvodu přeplněné kapacity skladu a špatného navržení přístupných únikových cest. Jelikož 

byl materiál uskladněn příliš blízko sebe (mezi stěnami ani paletami nebylo průchozí místo) 

v dostatečném limitním množství, docházelo k akumulaci tepla v centrální části briket, kde 

došlo k samovznícení. Zásah byl zkomplikován stísněným prostorem v hale, jelikož jediná 

zásahová cesta byla zcela nevyhovující a zastavěná paletami briket.

Obr. 1.1 Požár hospodářského stavení 

v Pastvinách v okrese Ústí nad Orlicí [18] Obr. 1.2 Požár briket v Újezdu u 
Brna [19]
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Graf 1.1 Počet požárů v důsledku samovznícení za rok 2007

Typickým příkladem častých požárů rostlinných olejů a tuků je znečištěná bavlna, 

pokrutiny ze slunečnicových či řepkových semen nebo piliny nasáklé olejem. Jejich sklon 

k samovznícení je způsoben zvýšením povrchové plochy dostupné pro kyslík. Nebezpečné 

situace vznikají hlavně při zavedení nové technologie při použití nových látek či směsí 

známých látek. Ke vzniku takových směsí dochází při technologických postupech v textilním 

průmyslu, při odsávání aerosolů nátěrových látek přes filtrační tkaniny. Druhá častější příčina 

požárů vzniká neúmyslně při výrobě rostlinných olejů, hlavně v procesu lisování nebo únik

olejů do izolačního materiálu při poruše zařízení. Velice rozsáhlá skupina požárů vzniká 

nedbalostí a při nedostatečném proškolení pracovníků při výrobě, zpracování, manipulaci a 

úklidu zamořeného pevného materiálu. Jsou to například situace při přelévání olejů, kdy 

dochází k ukapávání do vrstvy pilin nebo bavlny a následné odhození do plastových nebo 

slaměných košů, při broušení dřevěných podlah namořených fermeží. Jeden z nejznámějších 

případů samovznícení směsi s nátěrovou látkou lze uvést požár depozitáře hradu Pernštejn 

v dubnu 2005, který napáchal značné škody historických památek a stavení v celkové výši 

48 mil. Kč. 
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Tabulka 1.2 Počet požárů a jejich škody podle příčiny vzniku samovznícení [6]

Příčina

Počet 

požárů

Přímá škoda 

v Kč Usmrceno Zraněno

samovznícení zemědělských zplodin 23 4 935 400    0 2

samovznícení uhlí 91 21 962 500   0 2

samovznícení olejů, tuků 6 423 000   0 0

samovznícení chemických látek 11 986 800   0 2

samovznícení chemických výrobků 15 791 000   0 0

jiné samovznícení (např. odpady) 37 18 262 400   0 2

celkem 183 47 361 100   0 8
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Graf 1. 2 Počet požárů v poměru ke vzniklým škodám
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1.2 Základní pojmy a definice

1.2.1 Samovznícení

V praxi se často používá mnoho jiných výrazů, které vyjadřují v podstatě to stejné a to 

samovolné vznícení. Pro ujasnění (sjednocení) uvedu některé z těchto termínů. 

Samovznícení je poměrně složitý děj a mnohdy neočekávaný iniciační zdroj. Na rozdíl 

od cizí iniciace spočívá proces samovznícení v tom, že systém hořlavá látka – vzduch, resp. 

kyslík, není v chemické rovnováze, proto i pod teplotou vznícení, např. při teplotě okolí, 

probíhá reakce složek tohoto systému a systém se snaží dosáhnout rovnováhy. Průběh této 

reakce je většinou pomalý a množství uvolněného tepla za časovou jednotku je tak malé, že se 

toto teplo stačí rozptýlit do okolí a systém zůstává při konstantní teplotě (izotermní průběh 

s konstantní reakční rychlostí). Jestliže však v důsledku vnějších vlivů není teplo odvedeno do 

okolí, ale zůstává v reakčním systému, zvýší se jeho teplota. Dle výzkumů se zvýšením 

teploty zhruba o 10 oC zdvojnásobí nárůst reakční rychlosti. Tento děj probíhá dále v podobě 

exponenciální křivky až do dosažení teploty vznícení. 

Za samovznětlivé látky je nutno považovat takové, u nichž v praktických podmínkách 

při výrobě, skladování a manipulaci s nimi dochází k samozahřívání, jež může vést dále 

k samovznícení. Také sem patří látky nebo směsi látek, u nichž vývin tepla nespočívá v reakci 

se vzdušným kyslíkem (autooxidaci), ale v jiné exotermické reakci (polymerace, rozklad aj.)

[2].

Teplota samovznícení

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

vnějšího přívodu tepla exotermní reakce vedoucí k zapálení látky a to jak plamenným tak i 

bezplamenným způsobem. Teplo potřebné k zapálení látky vzniká z látky samotné jako 

důsledek chemických, fyzikálních nebo biologických pochodů. Dalo by se říci, že teplota 

samovznícení představuje hranici mezi pomalou oxidací a spalováním řetězovými reakcemi.

Za bezpečnou teplotu, na kterou látka může být zahřátá, se pokládá teplota, která 

nepřekračuje 90 % hodnoty teploty samovznícení [1].
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Teplota samozahřívání

Teplota samozahřívání je minimální teplota, při které dochází k rychlé akumulaci tepla 

uvnitř dané látky a při splnění podmínek procesu samovznícení po inhibiční době může dojít 

k následné exotermní reakci [1].

Látky se sklonem k samovznícení a látky samozápalné

Látky se skonem k samovznícení se mohou zapálit pouze tehdy, když se zahřejí na 

teplotu vyšší než běžná teplota okolí (nad 25 oC). Např. piliny, dřevotřískové desky, 

nitrocelulóza, celofán.

Látky samozápalné není potřeba zahřívat vůbec, jelikož prostředí už je zahřáté na 

teplotu samovznícení – látky s nižší teplotou samovznícení než běžná teplota okolí. Např. 

alkalické kovy, bílý fosfor, sirníky kovů.

1.2.2 Další pojmy a definice

Teplota vznícení

V některé dostupné literatuře, překladech i při komunikaci se dost často zaměňuje 

termín samovznícení s termínem vznícení, protože v konečné fázi dochází u obou procesů 

k rychlému nárůstu reakční rychlosti za uvolňování energie ve formě tepla a světla. 

Teplota vznícení je nejnižší teplota proudícího vzduchu okolo vzorku, při které dojde 

k zapálení vzorku bez přítomnosti otevřeného zdroje zapálení. Vznícení se projevuje 

prošlehnutím plamene nebo explozí směsí plynů nebo par se vzduchem. 

Teplota tlení

Teplota tlení tuhé látky je nejnižší teplota, při níž bez působení otevřeného plamene 

dochází k bezplamennému hoření. Iniciačním zdrojem může být otevřený plamen, sálavé 

teplo avšak může to být i teplo z mikrobiologické činnosti termofilních bakterií. K tlení může 

docházet zejména u prachů a sypkých materiálů nebo lehčených polymerů. Při tom se zapalují 

směsi plynných zplodin rozkladu látky a vzduchu. Velký vliv na proces tlení má oxidační 

prostředek, jeho rychlost proudění a koncentrace v okolní atmosféře. Teplota tlení je závislá 

na tloušťce vrstvy, poloze a tepelné vodivosti hořlavé látky. Největší sklony k tlení má 
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bavlna, lepenkový papír či mikroporézní latexová guma, která je schopná tlít i při nižších 

koncentracích kyslíku než 21% obj. [1]

Teplota žhnutí

Teplota žhnutí je také forma bezplamenného hoření, při které materiál degraduje bez 

viditelné tvorby dýmu. Jak při žhnutí, tak i tlení vznikají nebezpečné zplodiny hoření, které 

mohou při limitní výbušné koncentraci vybuchovat, u tlení se tato situace těžce předpovídá. 

1.3 Rozdělení samovznětlivých látek

Počet samovznětlivých látek, sloučenin, či směsí je velký, ovšem samovznítit se mohou 

jen za určitých vnějších podmínek, buď působením kyslíku, vody nebo při vzájemném styku. 

Proto nelze jednoznačně určit, které látky jsou schopné samovznícení. K identifikaci musíme 

vysledovat podmínky v daném prostředí či systému a až poté lze s větší pravděpodobností 

určit, zda daná látka je či není schopná samovznícení. Z tohoto důvodu mohou být 

nebezpečné i ty látky, které ve svém popisu nemají stanovené, že jsou samovznětlivé.

Samovznětlivé látky lze rozdělit podle agresivity samozahřívání a druhu iniciační látky

(okolní atmosféry) na látky, které se zapalují:

1.3.1 Působením kyslíku

 Látky schopné samoohřevu

Samozahřívání a následné samovznícení je často pozorovatelné jenom při větším 

nahromadění látky (množství vyvinutého tepla závisí na třetí mocnině, ale množství 

odvedeného tepla na druhé mocnině rozměru vzorku). Z toho vyplývá, že odvod tepla musí 

být alespoň o nějakou část menší než teplo reakční. 

Velkou roli hraje vzájemná chemická podobnost reakčních látek. Čím více odlišné 

mají látky fyzikálně - chemické vlastnosti, tím vzniká větší reakční energie - teplo a za těchto 

podmínek můžeme očekávat větší náchylnost k samozahřívání při nezměněných podmínkách 

okolí. Pro samozahřívání stačí minimální přebytek reakčního tepla, což dělá z tohoto procesu 

velice nebezpečný jev.
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Vzorek musí být zahřát nad limitní teplotu okolního vzduchu. Jelikož nelze 

předpokládat adiabatický průběh, vždy dochází k tepelným ztrátám. Rychlost vývinu tohoto 

tepla závisí na teplotě. Proto je při nižších teplotách reakční teplo menší nebo rovno než 

odváděné a při vyšší (mezní) teplotě už toto teplo uvnitř systému narůstá.

Musí být přítomen vhodný absorpční materiál, aby nebyl tepelný rozklad spotřebován 

tímto materiálem. Nosná látka s vysokou tepelnou vodivostí nemůže podporovat 

samovznícení. Tepelnou vodivost nejvíce ovlivňuje forma materiálu. Například hliník může 

mít v kompaktní formě výbornou tepelnou vodivost, ovšem v podobě hliníkového prachu se 

vyznačuje vysokou kumulací tepla. U kovů je to způsobeno velkou plochou povrchu částic, 

na kterém se projeví oxidace, která snižuje vodivost a také přítomnosti vzduchu mezi 

jednotlivými částicemi, jak je tomu i u vláknitých a zrnitých látek. Vzduch je, jak je známo,

jeden z nejhorších tepelných vodičů. 

Kritické množství nosiče a přísun vzduchu k jádru zahřívání [4]. Tyto dva faktory 

spolu velmi úzce souvisí. Jestliže je množství nosiče příliš malé, teplo vytvářené uvnitř 

systému prostoupí do prostředí tak rychle, že se nestihne akumulovat a nestihne dosáhnout 

takové teploty, aby se materiál následně vznítil. Jestliže je ovšem hromada příliš velká nebo 

příliš zhuštěná, transport kyslíku je omezen a proces samozahřívání může být potlačen. Proto 

poměr těchto faktorů hraje velkou roli. 

V uskladněných nahromaděných materiálech k samovznícení nedochází v samém 

středu, kde je přívod čerstvého vzduchu a odvod inertních spalin zablokován. Taktéž k němu 

nedochází ani na okraji. Nejvhodnější podmínky ale vznikají někde mezi těmito body.

Do této skupiny lze zařadit:

- oleje, tuky (rostlinné oleje obsahující nenasycené sloučeniny, rybí tuky, atd.)

- sulfidy železa (FeS, FeS2, Fe2S3, vzniklé většinou korozí)

- rostlinné produkty (seno, sláma, listí, slad, chmel, obilí, bílkoviny) 

- uhlí a rašelina (k oxidaci dochází při normální teplotě, organické sloučeniny síry 

proces urychlují)

 Látky samozápalné (pyroforní)

Jsou to látky, které jsou schopné se na vzduchu zapálit bez vnějšího iniciačního zdroje 

při běžné teplotě i v malém množství. Pyrofornost pevných látek spočívá v rychle probíhající 

adsorpci a chemisorpci kyslíku, která je umožněna krystalografickými vlastnostmi (poruchy 
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mřížky, aktivní centra) a ihned následující chemickou reakcí, přičemž všechny tři děje jsou 

exotermické. Např. kovy s poruchou mřížky o velikosti částic pod určitou hodnotu, kovy a 

sloučeniny kovů, jež byly vyrobené speciálními postupy [2]:

- jsou - li získávány elektrolyticky spolupůsobením rtuti

- výroba práškovou metalurgií nebo elektrolyticky

Do této skupiny můžeme zařadit látky jako bílý nebo žlutý fosfor, fosforovodík, 

zinkový prach, hliníkový prach, karbidy alkalických kovů, sirníky kovů, arzíny, fosfíny, 

rubidium, cesium, a další. 

Mezi nejznámější patří bílý fosfor, který se nejčastěji používá k výrobě kyseliny 

fosforečné. Požární i toxikologické riziko při manipulaci s bílým fosforem je velmi vysoké a 

navíc patří mezi silné jedy a může vyvolat akutní či chronickou otravu. 

Silná afinita bílého fosforu ke kyslíku způsobuje mnoho závažných problému při 

manipulaci a průmyslovém zpracování. Bílý fosfor na vzduchu intenzivně oxiduje a hoří za 

tvorby bílého dýmu. Oxidací vzniká oxid fosforečný:

4 P + 5 O2 → P4 O10

Při spálení 1 kg bílého fosforu se uvolní 25MJ tepla. Teplota samozapálení dle [firma 

Fosfa Poštorná na Moravě] byla stanovená na 32oC při koncentraci 2% obj. O2 po indukční 

periodě 700 s.

Některé kovové prášky se mohou samozapálit oxidací na vzduchu (Fe, Al, Zn). 

V kompaktní formě se zapalují rubidium, cesium. Velmi nebezpečné jsou karbidy alkalických 

kovů, které se zapalují na vzduchu i v prostředí oxidu uhličitého a siřičitého.

Velkou skupinou látek vyskytujících se v průmyslu jsou také sirníky. Sirníky železa se 

vyskytují v průmyslu jako nánosy na stěnách zásobníků a cisteren, ve kterých se skladují 

ropné produkty, anebo vznikají při výrobě sirouhlíku. Takto vzniknuté sirníky mají sklon 

k oxidaci a exotermní reakci se vzdušným kyslíkem. Při dobrých podmínkách akumulace 

tepla mají sirníky sklon k žhnutí a teplota může vystoupit až na 500 – 700 oC.

Hlavní představitelé:

- bílý fosfor, hliníkový prášek, 

- karbidy alkalických kovů, sulfidy kovů, karbonyl železa

- dietyléter
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- sirníky (sirník draselný, sirník vápenatý, sirníky železa)

- monokrystaly vizmutu, sloučeniny niklu, jež byly radioaktivně ozářeny

- sloučeniny železa

- uran, plutonium, thorium

- zinkové prachy znečištěné hliníkem nebo mědí

- prach manganu, wolframu, rubidia a cesia

- většina kovových sloučenin radioaktivních látek

- anorganické sloučeniny železa a síry

1.3.2 Působením vody

Do této skupiny patří hlavně alkalické kovy a jejich sloučeniny (sodík, draslík, vápník, 

oxid vápenatý). Při reakci těchto látek vzniká teplo a rozkladem vody vodík, který se vznítí a 

může iniciovat vznik požáru. 

Běžná látka, která patří do této skupiny, je oxid vápenatý neboli pálené vápno, který se 

při reakci s vodou zahřívá. Tato teplota může dosáhnout až na 400 – 600 oC. To znamená, že 

látky, které jsou v okolí tohoto procesu a mají teplotu vznícení do 550oC, se mohou zapálit. 

Další běžně používaná látka v průmyslu je karbid vápníku (CaC2). Je to pevná, tuhá, 

šedá až tmavošedá látka. Reaguje s vodou za vzniku hořlavého acetylénu. Podle zrnitosti a 

kvality se z 1 kg karbidu vápníku uvolní 260-300 l acetylénu. Proto při manipulaci a 

skladování je nutné se vyvarovat styku s vodou a vysokou vlhkostí vzduchu. Hašení této 

skupiny látek z výše uvedeného důvodu nelze provádět hasicími prostředky na bázi vody ani 

oxidem uhličitým. Vhodné hasiva jsou prášky typu A-B-C-D-E nebo B-C-E.

1.3.3 Vzájemným stykem látek

Do této skupiny patří kapalná i tuhá okysličovadla, které při vytvoření směsi nebo 

roztoku s dalšími látkami vytváří bouřlivou reakci, při které vzniká velké množství tepla. 

Velmi nebezpečné jsou kombinace agresivních kyselin s naopak zásaditými látkami, dále pak 

kapalný kyslík, chlór, bróm, kyselina dusičná, peroxid vodíku, oxid chromový, chlorečnany, 

které reagují především s organickými sloučeninami. Těchto látek je celá řada a proto je nutné 

mít o každé látce dostatečné informace, aby v provozech nebyly vytvářeny nebezpečné směsi, 

především neúmyslně. Jako příklad lze uvést filtrační jednotku, do které byly z jednoho 

provozu zaváděny páry kyseliny dusičné a z druhého provozu prach z aktivního uhlí. 

Výsledkem byl vznik požáru filtrační jednotky.
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1.4 Typy samovznícení dle charakteristiky procesu

1.4.1 Tepelné samovznícení

Pod tímto pojmem rozumíme proces, který probíhá v důsledku dlouhodobého 

působení poměrně vysoké teploty (např. 80-100 oC), při kterém dojde k vznícení hořlaviny. 

Při nižších teplotách (15-25oC) reakce mezi palivem (např. dřevo, polyetylen, bavlna, piliny, 

apod.) a vzdušným kyslíkem prakticky neprobíhá. Tato rychlost je tak malá, že se proces 

oxidace neprojevuje navenek žádným tepelným efektem. Rychlejší proces oxidace začíná až 

po zahřátí na kritickou teplotu. Tepelné samovznícení je tedy proces termooxidace, který se 

projevuje hořením po předcházejícím samozahřívání látek na teplotu, při které uvolněné teplo 

převyšuje množství a rychlost odváděného tepla do okolí.

Jak již bylo řečeno, důležitým ukazatelem požární nebezpečnosti určité látky se 

sklonem k samovznícení je měrný povrch materiálu, který se určuje z rozměrů a tvaru 

materiálu, minimální teploty prostředí a čas od okamžiku vyrovnání teplot okolí a celého 

objemu materiálu do okamžiku počátku procesu samovznícení (indukční perioda). 

Tepelné samovznícení se v praxi často vyskytuje při sušících procesech. Např. 

teplovzdušné sušárny látek (dřevo, len, papír). Dřevo se začíná samozahřívat při teplotě od 

130 do 150 oC, pokud jsou vytvořené podmínky na akumulaci tepla. Nejprve se odpaří lehce

destilovatelné složky dřeva, potom těžší části živic a nakonec uhlíkatý zbytek, který se může 

při vyšších teplotách vznítit. Většinou dochází pouze k tlení a vznikající uhlíkatý zbytek 

shoří. V případě, když se dostane kyslík do centra reakce, dojde k plamennému hoření či 

výbuchu.

K tepelnému samovznícení mají sklon nejvíce celulózové materiály, jako jsou, 

dřevěné piliny, tabák, rašelina, uhlí, sláma, bavlna, apod. 

1.4.2 Chemické samovznícení

Příčinou chemického samovznícení je exotermická reakce, která probíhá při styku 

látky se vzduchem, vodou nebo při vzájemném styku. Do této skupiny lze zařadit i fyzikální 

či fyzikálně-chemické děje, při kterých dochází k uvolnění dostatečného množství tepla na 

zahájení procesu samovznícení.

Látky, které se vznítí účinkem vzduchu při běžných teplotách buď v čisté formě nebo 

rozptýlené na hořlavém organickém nosiči s velkým povrchem (např. textilie), nazýváme 

samozápalné. Mezi tyto látky se řadí bílý fosfor, karbidy alkalických kovů, zinkový prach, 

hliníkový prach, rubidium, cesium aj.
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Alkalické kovy, jak je všeobecně známo, se vzněcují za přítomnosti vysoké vlhkosti, 

kdy dochází k velkému vývoji tepla – až 600o C. Kovy ve formě prachů vybuchují (hořčík, 

zinek, hliník). Hliníkový prach reaguje s chlórem a brómem i při normálních teplotách. 

Na základě chemických dějů vznikají nejčastěji požáry hořlavých kapalin. Tímto 

tématem se budu zabývat v kapitole č. 2.

1.4.3 Biologické samovznícení

Mezi nejčastější příčiny samovznícení je možné zařadit samovznícení na základě 

biochemických procesů. Biologické samovznícení je speciální případ samovznícení 

probíhajících v rostlinných produktech, při kterém je teplo potřebné k zvýšení oxidačních 

reakcí dodávaných biologickými procesy, obzvlášť činností mikroorganismů.

Tyto procesy se objevují hlavně u zemědělských produktů, které zahrnují rostlinné 

materiály s vysokým rizikem vzniku požáru, např. obilné produkty, vojtěška, siláž, bavlna, 

len, tabák, juta či dřevěné piliny, které jsou nebezpečné na základě celulózového charakteru. 

Tyto materiály lehce podléhají oxidaci a dochází k tlení a případnému samovznícení, 

nejčastěji při objemném skladování.

Základní podmínky pro spuštění procesu samovznícení 

 Vlhkost zemědělských produktů ukládaných v senících, stodolách a silech je příliš 

vysoká

 Tyto produkty byly příliš rychle usušeny či sklizeny předčasně – procesy zrání jsou 

velice intenzivní

 Příliš velké množství nebo nadměrné stlačení ukládaného materiálu

 Dostatečná doba uskladnění materiálu pro průběh biologických a chemických procesů 

Uskladněný materiál musí být dostatečně vysušený, aby nedošlo k zapaření a posléze 

k plesnivění, což by bylo příznivé prostředí pro rozvoj a činnost mikroorganismů. Takovéto 

procesy probíhají při vlhkosti od 18% a výše. 

Příliš hrubá či stlačená vrstva neumožňuje provzdušnění materiálu. Vrstva o tloušťce 2 

až 2,5 m postačuje k akumulaci tepla pro proces samozahřívání. V této době se ještě může 

projevit tzv. dýchání uložené rostlinné hmoty a činnost enzymů a různých mikroorganismů.
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Seno či podobné produkty jsou slabými vodiči tepla a tím pádem se teplo snadno akumuluje 

uvnitř systému a dochází k požárům. 

Proces biologického samovznícení lze rozdělit na 3 fáze:

 fyziologická

 mikrobiologická

 chemická

V první fázi probíhá dýchání buněk a bujné rozmnožování termofilních bakterií a 

hlavně odumřelá hmota a rostlinné enzymy štěpí různé organické látky. Dochází tedy ke

změnám v rostlinném materiálu, při kterém vzniká značné množství tepla. Rostlinné buňky 

odumírají při teplotě 40 až 45 oC, kdy přestává buněčné dýchání. Pokud je vlhkost materiálu 

pod 28% a dále sušením klesá, rozvoj mikroorganismů se zastavuje a klesá i teplota. 

V opačném případě, když se zahřátá rostlinná hmota zapařuje, vytvářejí se optimální 

podmínky pro vývoj a činnost epifytních mikroorganismů a nastává druhá fáze –

mikrobiologická.

Při teplotě 30 oC se rozvíjejí mezofilní a následně termofilní mikroorganismy 

(optimální teplota je 50 – 60 oC) jako jsou plísně nebo bakterie. V této fázi samozahřívání se 

začíná projevovat kyselý zápach převážně kyseliny octové, která je produktem teplomilných 

bakterií. Pokud v této fázi neprovedeme opatření proti nárůstu teploty, provětrávání či 

přeskladnění materiálu, dojde k dalšímu nárůstu teploty až na 70 – 80 oC a nastává třetí fáze –

chemická.

Při této teplotě hynou i termofilní mikroorganismy a touto rozkladnou činností 

vznikají i plynné zplodiny (vodík, metan). Zvyšováním teploty se tvoří prchavé uhlovodíky a 

hlavně aktivní uhlí (120 oC a výše). Další nárůst teploty umocňuje působení katalyzátorů jako 

například železo. K samovznícení zplodin a následným výbuchem či detonací

mikrobiologického rozkladu a suché destilace na povrchu aktivního uhlí dochází při 240 -

330 oC náhlým přístupem kyslíku. Následkem bývá rozšíření plamenného hoření po celém 

povrchu materiálu a vznikají značné škody na majetku.

První dvě etapy probíhají řádově týdny až měsíce. Třetí proces uhelnatění a 

případného samovznícení trvá několik dní, v dobrých podmínkách několik hodin. 
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Příznaky procesu samozahřívání rostlinných produktů:

 značné propadávání materiálu

 tání sněhu nad místem samozahřívání

 vypařování vody z materiálu

 charakteristický zápach – zpočátku kyselý ke konci štiplavý za vzniku páry a dýmu

 zvyšování teploty uvnitř materiálu – 70 oC signalizuje akutní nebezpečí samovznícení

Díky těmto příznakům lze při pravidelné kontrole předcházet vysokým škodám. U 

rozlehlejších a objemnějších skladů rostlinných produktů je nejvhodnější kontrola pomocí 

teplotních snímačů umístěných na více místech, které po spojení s centrální ústřednou 

spolehlivě plní prevenci proti požáru. Zemědělské závody musí podle platných předpisů 

provádět pravidelná měření včetně vedení záznamů o výsledcích měření teplot.
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2 Samovznícení hořlavých kapalin

Nejrozsáhlejší skupinou látek schopných samovznícení na základě chemických reakcí 

jsou oleje a tuky rostlinného původu. Výrobky z rostlinných olejů jsou většinou různorodé

směsi přírodních či syntetických látek, které se od sebe značně liší svými fyzikálně -

chemickými vlastnostmi. Široký rozsah použití těchto produktů, jako stolní rostlinné oleje, 

olejové barvy, impregnační nátěry, barvy, laky, fermeže nám znesnadňují identifikaci sklonu 

k samovznícení. Velice náchylné jsou také produkty na syntetickém základu, jako jsou 

nátěrové látky. Minerální oleje a tuky jsou schopné samovznícení pouze za předpokladu 

vysokých teplot a rostlinných příměsí. Oxidací za nízkých teplot podléhají především ty oleje, 

které mají velké množství nenasycených mastných kyselin. Například olej lněný, bavlníkový, 

konopný či slunečnicový. Z živočišných olejů a tuků mají sklon k samozahřívání pouze tuky 

ryb a mořských živočichů. Požáry rostlinných olejů a tuků se vyznačují intenzivním hořením, 

silným kouřem a dráždivými zplodinami. Při hoření olejů a tuků vzniká akrolein, jehož páry 

jsou zdraví škodlivé a dráždivé a který značně ztěžuje záchranné práce. Teplota vzplanutí se u 

olejů pohybuje v rozmezí od 330 do 450 °C.

2.1 Vlastnosti kapalin se sklonem k samovznícení

Oleje a tuky se dělí dle obsahu nasycených a nenasycených mastných kyselin

(mononenasycené, polynenasycené). Nasycené mastné kyseliny obsahují 4 - 60 uhlíkových 

atomů, které mají zpravidla rovný nerozvětvený řetězec bez výskytu dvojné vazby, jsou to 

například kyselina máselná, kyselina stearová, kyselina palmitová, které se vyskytují 

především v živočišných tucích (sádlo, máslo, palmový, kokosový tuk, aj.). Tuky 

s nasycenými mastnými kyselinami mají vyšší teplotu tání, tuhou konzistenci a nejsou 

náchylné k samovznícení. Jak jsem již zmínil, sklon k samovznícení mají především rostlinné 

oleje. Tyto látky jsou převážně triglyceridy nenasycených mastných kyselin, jejíž složení je 

olejového charakteru. Pro posouzení sklonu olejů k oxidaci, a tím i k samovznícení 

v prostředí vzdušného kyslíku, lze jako vhodný parametr použít právě určení stupně 

nenasycenosti, tj. obsah nenasycených kyselin s jednou nebo více dvojných vazeb. Jednotlivé 

kyseliny se od sebe liší především množstvím dvojných vazeb. Čím vyšší počet, tím vyšší je 

jejich sklon k samovznícení, viz. tab. 2.1. Mononenasycené kyseliny mají jednu dvojnou 

vazbu kdežto polynenasycené kyseliny 2 a více dvojných vazeb – kyselina linolová a 
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linolenová. Omega 3 nenasycené mastné kyseliny se nacházejí v tučných rybách jako je losos, 

makrela a sleď, a tudíž jsou tyto tuky náchylné k samovznícení. Podle poměru nasycených a 

nenasycených kyselin vázaných v molekulách triglyceridu je konzistence tuků tuhá (lůj, 

sádlo) nebo kapalná (rostlinné oleje). Oxidační reakce probíhá ve dvojných vazbách mezi 

skupinami CH, na které se váže kyslík. Při této reakci vzniká teplo, které se může akumulovat 

uvnitř systému. Olej s vysokou koncentrací nenasycených mastných kyselin, zejména 

kyselina linolenová se třemi dvojnými vazbami, má proto silný sklon k samovznícení. Pro 

zjištění, zda se v dané sloučenině vyskytuje dvojná vazba a kolik jich je se používá metoda 

tzv. Jódového čísla viz. kapitola 2.4.1. 

Tabulka 2.1 Základní rozdělení mastných kyselin dle počtu dvojných vazeb

Kyselina maselná C3H7COOH Bez dvojných vazeb

Kyselina palmitová C15H31COOH Bez dvojných vazeb

Kyselina stearová C17H35COOH Bez dvojných vazeb

Kyselina olejová C17H33COOH S jednou dvojnou vazbou

Kyselina linolová C17H31COOH S dvěmi dvojnými vazbami

Kyselina linolenová C17H29COOH S třemi dvojnými vazbami

Jodové číslo udává množství kyslíku, schopné vázat se na oleje. Jinak lze jódové číslo 

definovat jako množství jódu v gramech, pohlceného ve 100 g oleje. Podle tohoto množství 

pak můžeme usuzovat obsah nenasycených sloučenin v oleji. Obecně lze považovat rostlinné 

oleje s jodovým číslem vyšší než 100 za oleje silně náchylné k samovznícení. Pro jiné tuky 

toto pravidlo neplatí. Například čerstvý rybí tuk má jodové číslo poměrně vysoké, ale jeho 

sklon k samozahřívání je nižší než u rostlinných olejů s vyšším jodovým číslem. Příčinou jsou 

antioxidační látky v rybím tuku. Stárnutím nebo působením teploty se ovšem antioxidanty v 

rybím tuku rozkládají, což může mít za následek větší sklon k samovznícení.
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Tabulka 2.2 Rozdělení olejů a tuků dle jodového čísla [1]

Teplota
Název

vzplanutí [°C] vznícení [°C]

Jodové 

číslo

Sklon 

k samovznícení

čínský dřevný olej − − 262 ano

perilový olej 272 − 190 − 206 ano

lněný olej od 206 od 345 175 − 204 ano

rybí olej 216 277 110 − 200 ano

konopný olej 229 410 140 − 170 ano

ořechový olej − − 130 − 166 ano

sojový olej 282 446 120 − 160 ano

makový olej od 200 od 340 139 − 147 ano

slunečnicový olej 180 − 229 370 − 380 126 − 136 sporný

sezamový olej 220 − 223 340 − 410 103 − 116 sporný

hořčičný olej 297 − 106 − 113 sporný

bavlníkový olej 233 − 240 345 − 380 80 − 120 sporný

řepkový olej 163 − 288 477 95 − 105 sporný

podzemnicový olej 282 od 445 85 − 100 sporný

olivový olej 225 − 244 − 70 − 100 ne

vepřové sádlo 230 − 260 343 − 445 53 − 77 ne

hovězí lůj 256 − 265 − 40 − 48 ne

máslo 220 − 230 − 25 − 47 ne

kokosový olej 216 − 266 − 8 − 11 ne

Vysoký obsah kyseliny linolenové a linolové mají např. lněný olej, dřevěný olej, 

konopný olej a sojový olej. Látky s převládajícím obsahem kyseliny stearové a palmitové již 

sklon k samovznícení nemají. Rostlinné oleje obsahují mnoho příměsí, jejichž poměry jsou i u 

stejných druhů velice proměnlivé. Jejich složení se mění v širokém rozsahu dle kvality 

surovin a způsobu výroby. Nejkvalitnější oleje, které jsou lisované za studena, mají oproti 

tepelně upravovaným, větší podíl nenasycených mastných kyselin. Například kyselina 

linolová se v olivovém oleji pohybuje v rozmezí 4 až 18 % a v řepkového oleji 16 až 28 %. 

Takové rozdíly mastných kyselin hrají velkou roli při oxidačních reakcích, které budou taktéž 

dosti proměnlivé. 



18

Organické oleje se podle schopnosti vysýchat dělí na oleje:

 vysýchavé – vysoký sklon k samovznícení, jodové číslo nad 120

 polovysýchavé - jejich sklon k samovznícení je sporný, samovznícení způsobují za 

optimálních podmínek, jodové číslo od 80 do 120

 nevysýchavé – nemají sklon k samovznícení, jodové číslo do 80

Uvedené dělení se týká olejů rostlinného a živočišného původu. Co se týče čistých 

minerálních olejů je nutno zdůraznit, že nejsou schopny způsobit samovznícení, poněvadž 

jsou převážně složeny z nasycených uhlovodíků a jsou schopny oxidace až za vyšších teplot.

Podstata samovznícení způsobeného vysýchavými oleji spočívá v tom, že tyto látky ve 

svých molekulách obsahují labilní místa (dvojné vazby), na které se může vázat kyslík. V 

důsledku okysličování tyto látky houstnou a tuhnou (od toho je odvozen název "vysýchavé") a

dochází k uvolňování tepelné energie. Do této skupiny patří například lněný, konopný, 

perilový, sojový olej a také lněná fermež, napouštěcí fermež a fermežová barva, které

v průmyslu často způsobují požáry vlivem samozahřívání. 

Lněná fermež je produkt získaný mírnou oxidací a polymerací lněného oleje za 

přítomnosti sikativů (sušidel). I když se jodové číslo pohybuje od 160 po 180, náchylnost 

k samovznícení je díky sikativům větší než u lněného oleje (175 - 204). Teplotu vzplanutí má

od 150 do 350 oC. Napouštěcí fermež je definována jako nátěrová hmota [7], která kromě 

základní suroviny, tj. především lněného oleje, obsahuje až 30 % nízkovroucího 

hydrogenovaného benzínu. Dále obsahuje sikativy, které urychlují polymerizaci napouštěcí 

fermeže. Fermeže se používají k základovému napouštění dřeva a savých podkladů pod další 

vrstvy olejových nebo syntetických nátěrů.

Skupina polovysýchavých olejů je z pohledu určování samovznětlivosti velice 

proměnlivá. Záleží na mnoha faktorech, které podporují nebo omezují teplotní růst daných 

olejů. Do této skupiny patří například slunečnicový, sezamový či bavlníkový olej. Oleje 

nevysýchavé se již sklonem k samovznícení nevyznačují.
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Tabulka  2.3 Rozbor nejpoužívanějších olejů [7, 8, 9, 10]

kyselina

Druh oleje Linol-

enová

Linol-

ová

olejová palmitová stearová jiné vysýchavý
náchylnost k 

samovznícení

lněný 45 % 30 % 10 % 8 % 2 % 5 % ano ano

konopný 19 % 57 % 15 % 7 % 3 % 0 % ano ano

slunečnicový 1 % 47 % 39 % 8 % 2 % 3 % polo sporná

řepkový 11 % 22 % 52 % 4 % 2 % 9 % polo sporná

olivový 1 % 9 % 76 % 10 % 3 % 1 % ne ne
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Graf 2.1 Složení rostlinných olejů

2.2 Podmínky samovznícení nenasycených olejů a tuků

Iniciace procesu samozahřívání a následného samovznícení u nenasycených olejů a tuků

musí splňovat několik předpokladů týkajících se tepelných podmínek:

 Olej nebo tuk musí mít sklon k samovznícení, tzn. vysoké jodové číslo a malý obsah 

antioxidačních látek.
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 Olej anebo tuk musí být nasáknutý do porézního, vláknitého materiálu, nejčastěji 

bavlna, len, celulóza, piliny, korek, ale také polymerní materiály používané ve 

stavebnictví jako skelná vata, konopná vlákna apod.

 Porézní a vláknitý materiál musí mít malou tepelnou vodivost a velký povrch (čím je 

tepelná vodivost materiálu nižší, tím více se zvyšuje schopnost akumulace tepla 

uvolňovaného v průběhu autooxidace a čím je tzv. měrný povrch větší, tím aktivněji 

reaguje atmosférický kyslík s olejem nebo tukem).

 Olej musí být rozptýlený na vláknitém a porézním materiálu neboli nosiči v kritickém 

množství (pokud je porézní materiál málo nasycený nebo přesycený, k samovznícení 

většinou nedochází); kritické množství se obtížně stanovuje, většinou experimentálně; 

u každého druhu nosiče se toto množství odlišuje.

 V hořlavém materiálu musí být zabezpečená akumulace tepla (při nadlimitních 

tepelných ztrátách nemůže dojít k samovznícení).

Oxidace nenasycených olejů a tuků je silně ovlivňovaná teplotou okolí a se 

zvyšováním teploty se reakce urychluje a při snižování teploty se může proces oxidaci i 

zastavit. Příměsi nebo nečistoty obsažené v oleji mohou ve značné míře ovlivnit jak kladně 

tak záporně průběh procesu samovznícení. Do některých nátěrových hmot se vědomě či 

nevědomě přidávají látky, které urychlují proces vysýchání nátěrů (sikativy) a zároveň působí 

jako katalyzátory procesu samovznícení. Takovým případem jsou fermeže, do kterých se 

přidávají většinou sloučeniny manganu. Nejčastěji se vyrábějí z lněného oleje rozpuštěného 

v organických rozpouštědlech s přídavkem sušidla. 

Příměsi s opačným účinkem jsou antioxidanty, které silně potlačují proces oxidace

(zejména rychlost oxidace a indukční dobu). Jsou obsaženy hlavně v živočišných olejích např. 

rybích tucích, ale také v malém množství i v některých rostlinných olejích. Příkladem je lněný 

olej, který má vysoký podíl reaktivních polynenasycených kyselin, což nasvědčuje 

intenzivnímu samozahřívání, ovšem díky obsaženým antioxidačním látkám vykazuje 

mnohem delší indukční dobu (graf 2.2), než kyselina olejová, která není tak reaktivní (tvoří až 

60 % řepkového oleje, u něhož je schopnost samovznícení sporná) [7].
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Graf 2.2 Vliv druhu hořlavé kapaliny na rychlost oxidace [7]

Dle výzkumů a předpokladů zkušebních pracovníků[7] se sklon k samovznícení může 

projevovat i u mazacích olejů, zpravidla minerálního původu, což jsou v podstatě nasycené 

sloučeniny. Příčinou je, že při používání, kdy jsou vystaveny vysokému tlaku, teplotě a 

znečištění, dochází ke krakování, při němž vznikají dvojné vazby, které jsou odpovědné za 

průběh oxidace a následnému zvyšování teploty.

Důležitou podmínkou pro samovznícení olejů, tuků nebo fermeže, je zvětšení měrného 

povrchu, což je poměr mezi objemem a plochou povrchu a tím i zvětšit plochu pro oxidaci. 

Tato podmínka je splněna při nasáknutí kapaliny do vláknitého nebo práškovitého materiálu 

s velkým povrchem. Mimo to musí být nasáklý materiál uložený na hromadách nebo 

v balících, aby oxidační plocha byla o dost větší než plocha odvádějící reakční teplo. Hodnota 

poměru těchto ploch má vliv na délku indukční periody. 

Samovznícení organického materiálu nasátého smáčedlem je silně závislé na jejich 

hmotnostním poměru a vzájemné působení obou složek. Pokud je v napuštěném materiálu 

velké množství oleje, není schopné se samovznítit z důvodu, že olej zakrývá póry a stmeluje 

vlákna a tím zmenšuje plochu přístupnou k oxidaci. Naopak při malém množství oleje se 

proces autooxidace dostaví díky rychlému přístupu kyslíku velice rychle, ovšem než dojde 

k řetězové reakci a vývinu tepla potřebnému k samovznícení, palivo se spotřebuje. U fermeže

aplikované na bavlněnou vatu je nejaktivnější poměr 2 hmotnostní díly fermeže k 1 

hmotnostnímu podílu vaty [1]. Kdybychom navlhčili bavlněnou vatu v poměru 1 kg bavlny na
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250g fermeže, srolovali do klubka a položili na dřevěnou podložku do prostoru bez proudění 

vzduchu o teplotě 20 oC, samovznícení by se dostavilo od 3 do 20 hodin [1]. Vzájemné 

působení obou látek hraje také významnou roli. Dle výzkumů [7] se potvrdilo, že u čistých 

nenasycených kyselin (kys. linolenová, olejová) se druh pórovitého materiálu významně 

neprojevuje, ovšem u přírodních olejů, jako lněný olej, či olivový olej byla reaktivita 

s obvazovou a buničitou vatou výraznější než u bavlněné tkaniny a pilin. 

V lakovnách je nutné v případě stříkání barev se sklonem k samovznícení provést 

analýzu možného vzniku požáru a nedovolit kombinaci takových barev v jednom stříkacím 

boxu, které mají sklon k samovznícení (fermežové barvy, alkydové živice) a barev, které mají 

nízkou teplotu vznícení (nitrolaky).

Takovéto požáry se stávaly v jedné západoněmecké továrně v odsávacím potrubí 

z lakovny [1]. Uvedeným potrubím se odsávaly výpary rozpouštědel a ředidel včetně 

odloupnutých částí laku. V lakovně byly dva boxy na stříkání nitrolaku a fermežového 

hliníkového bronzu. Odsávací roury vedly do centrálního potrubí, kde se v ohybu usazovaly 

pevné částečky laku. Při sepnutém ventilátoru se akumulace tepla neprojevila, ovšem při 

polední  pauze se ventilátory vypnuly a během této chvilky se stačil nitrolak vznítit, který byl 

zároveň nosičem používané fermežové barvy. 

2.3 Skladování a manipulace olejů a tuků

Oleje a tuky dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích [16] nejsou 

klasifikované jako nebezpečné chemické látky. Proto výrobce, či dovozce nemusí zhotovovat 

bezpečnostní listy. Při skladování v neporušených obalech k samovznícení nedochází, ovšem 

při úniku kapaliny z porušeného obalu nebo při odlévání se může vsáknout do porézního 

materiálu jako hadry, piliny a jiné, které mohou vytvořit podmínky pro samovolné vznícení. 

Informace o rizicích při manipulaci jsou u některých výrobků zaznamenány v technické 

dokumentaci daného přípravku. Přepravou nebezpečných látek a přípravků se podrobněji 

zabývají předpisy o silniční a železniční dopravě - Evropská dohoda o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného 

zboží (RID), které obsahují 2 přílohy. Dohoda ADR se v ČR vydává ve formě sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí ve sbírce mezinárodních smluv [17].
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 Tyto předpisy byly vytvořeny se snahou sjednotit podmínky pro přepravu po silnici i 

železnici v oblastech klasifikace nebezpečných látek a předmětů, balení, přeprava a přepravné 

prostředky. 1. 7. 2003 byla vydaná jednodušší a přehlednější restrukturalizovaná verze.

Poslední novelizace proběhla 1. 1 .2007. Dle ADR a RID se nebezpečné látky a přípravky 

rozdělují do 9 tříd nebezpečnosti, dle charakteristické nebezpečné vlastnosti.

Látky se sklonem k samovznícení spadají do třídy 4.2 – samozápalné látky.

Za samozápalné látky se dle ADR považují tyto látky:

 Pyroforní látky – včetně směsí a roztoků, které při styku se vzduchem v malém 

množství vzplanou do 5 minut

 Látky a předměty schopné samoohřevu – látky a předměty včetně směsí a roztoků, 

které jsou při styku se vzduchem bez přívodu energie schopné se zahřívat. Tyto látky 

mohou vzplanout jen ve velkých množstvích a po dlouhé době (hodiny, dny)

Třída 4.2 se dělí na:

S – samozápalné látky bez vedlejšího nebezpečí

SW – samozápalné látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

SO – samozápalné látky, podporující hoření

ST – samozápalné látky, toxické

SC – samozápalné látky, žíravé

Pro převoz po silnicích dle ADR je nutné dodržovat dané přepravní podmínky. 

V následující tab. 2.4 jsou uvedeny skupiny látek na bázi olejů a tuků, které jsou uvedeny 

v seznamu nebezpečných látek ADR pod klasifikačním kódem S2, neboli samozápalné 

organické tuhé látky bez vedlejšího nebezpečí. Pod klasifikačním kódem S4 není uvedená

žádná látka na bázi oleje, což znamená, že se převoz olejů napuštěných do anorganických 

pórovitých nosičů se sklonem k samovznícení nepovažuje za nebezpečný. V praxi ovšem 

může za vhodných podmínek dojít k samozahřívání a následnému zapálení okolních 

hořlavých materiálů [18].
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Tabulka 2.4 Oleje se sklonem k samovznícení dle ADR 

UN 

kód

Název látky KK OS Pokyny pro balení IČN

1364 odpady bavlněné, obsahující olej S2 III P003, IBC08

LP02, R001

PP20

B3

B6

MP14 40

1373 vlákna nebo tkaniny, 

živočišného, rostlinného nebo 

syntetického původu 

impregnované olejem

S2 III P410

IBC08

R001

B3 MP14 40

1379 papír, ošetřený nenasycenými 

oleji (neúplně vysušený)

S2 III P410

IBC08

R001

B3 MP14 40

1386 zbytky po lisování olejových 

semen s více než 1,5 % oleje a 

nejvýše 11 % vlhkosti

S2 III P003

IBC08

LP02

R001

PP20

B3 

B6

MP14 40

Vysvětlivky:

KK – klasifikační kód

OS – obalová skupina

IČN – identifikační číslo nebezpečnosti

Na látky uvedené v tabulce se vztahují základní pokyny pro bezpečné balení. Jejich 

identifikační číslo nebezpečnosti je 40 (Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných 

samoohřevu), které musí být označeno na obalu.

Doplňující informace:

PP20 – látky mohou být přepravovány v každé prachotěsné nádobě odolné proti 

roztržení

B3 – flexibilní IBC (obaly větších rozměrů) musí být prachotěsné a vodovzdorné

LP02 – nejvyšší vnitřní objem 3m3
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Požáry zapříčiněné samovznícením se již mnohokrát objevily v USA při používání 

sušiček prádla a následném převozu. V ČR touto „kuriózní“ příčinou zatím nebyl zaznamenán 

žádný požár, ovšem u našich polských sousedů při převozu vysušeného prádla došlo 

v nákladní části vozu k požáru. Vyšetřováním příčiny požáru  se zjistilo, že prádlo nebylo 

dostatečně vyčištěné a obsahovalo zbytky použitých olejů, což vedlo k samovznícení a 

následnému hoření uvnitř vozidla.

2.4  Samovznícení oděvů s příměsí olejů, používaných v domácnostech

Samovznícení se v poslední době objevuje v sušičkách prádla, které pracují na 

principu cirkulace horkého vzduchu. Při poruchách tepelných ochran nebo nedodržení 

pracovního postupu již mnohokrát došlo k samovznícení prádla, které bylo zamořené 

chemickými látkami nebo oleji. Poté co sušička vypne, hromada dobře provzdušněných a 

zahřátých oděvů má velmi příznivé vlastnosti k projevu samovolného vznícení.

Obr. 2.1 Nákres sušičky prádla [4]

Proto američtí výzkumní pracovníci provedli řadu zkoušek, které měly objasnit 

příčiny těchto samovznícení a vyčlenit konkrétní oleje a chemické přípravky, které jsou ke 

sklonu k samovznícení nejnáchylnější.

Zkoušky probíhaly pomocí modifikovaného diferenciálního Mackey testu dle normy 

ASTM D 3523 – 92, ovšem ve větším měřítku, kdy se zjišťoval sklon k samovznícení u čtyř

kontaminovaných vzorků ve srovnání se čtyřmi nekontaminovanými referenčními (celkem 

32). Jako nosič byla použita bavlněná gáza. Další zkoušky probíhaly experimentálně přímo 
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v konkrétní sušičce prádla. Z teplotních záznamů těchto testů se vytvořily charakteristiky 

závislosti teploty na čase, které přinesly důležité charakteristické vlastnosti těchto 

znečištěných látek a přispěly k zjištění určitých hodnot a informací, které mohou zmírnit 

samozahřívání kontaminovaných oděvů [4].

Nové poznatky:

 Většina sušiček vyfukuje vzduch do venkovních prostorů proto, aby mohl chladící 

efekt ventilace zabránit samoohřevu, avšak negativně to může podpořit hoření, které 

už bylo iniciováno

 Přístup teploty vzduchu může překročit 350 oC v ohřívači, ale uvnitř bubnu musí 

rychle klesat teplota k pracovnímu rozsahu 50 – 80 oC

 Při vícenásobném selhání ochranných prvků nebo špatné instalaci či údržbě může dojít 

k překročení těchto rozsahů teplot

 Nejlepší prevenci proti samovznícení kontaminovaného oděvu je obsluha uživatele, 

který by neměl nechat stroj bez dozoru během nebo po sušícím cyklu. Samovznícení 

může nastat kdykoli v rozmezí minut až hodin po vnějším ohřevu.

Sklon k samovznícení u testovaných olejů:

 Nejvyšší sklon se dle předpokladů projevil u lněného oleje

 K překvapení došlo u slunečnicového oleje a masážního oleje (obsahuje taktéž vysoký 

obsah slunečnicového oleje a jiné chemické přísady), kdy došlo k samovznícení i při 

nižších teplotách

Z grafu 2.3 je patrné, že u slunečnicového oleje zahřívaného na 125 oC se během 140 

minut vyšplhal rozdíl teplot vzorku a referenčního vzorku na necelých 500 oC. Kritické 

množství oleje bylo někde mezi 5 – 10 % hmot., při 5 % oleje již k samovznícení nedošlo. 

Proto se provedlo několik testů navíc u slunečnicového oleje, při kterých se porovnávalo 

množství naneseného oleje a teplota zahřívání. Zkoušky se prováděly v konvenční peci, 

zahřáté na teplotu 60 oC, pak 80oC, 100 oC a 120 oC. Doba tepelného namáhání vzorků 

probíhala taktéž v rozmezí od 4, 14, 24 a 48 hodin. 

Výsledky zkoušky:

 Zahříváním vzorku na 60 oC nedošlo k samovznícení v žádné z variant zkoušek 
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 Při zahřívání na 80 oC se přidáním vzorku z 25% na 50% hmot. projevilo 

samozahřívání dostatečné intenzity vedoucí ke vznícení vzorku, přestože v prvním 

případě k projevu samoohřevu nedošlo. Výsledky testu jsou zobrazeny v grafu v 

příloze č. 1.

Graf 2.3 Diferenční teplota samozahřívání slunečnicového oleje v závislosti na čase

2.5 Metody stanovení sklonu látek k samovznícení

Metody, kterými se hodnotí sklon materiálu k samozahřívání a eventuálnímu 

samovznícení, se liší podle materiálu, které mají být hodnoceny, a podle účelu použití

(skladování, přeprava, apod.). Jedná se o různé varianty adiabatické kalorimetrie, isotermální 

kalorimetrie, měření sorpce kyslíku nebo měření teplotní diference. 

Hlavní rozdělení:

 Analytická metoda jodového čísla

 Metody termické analýzy – hlavně k hodnocení pevných materiálů, potažmo

kapalných látek nasáklých do pevného nosiče

 Adiabatická metoda

 Empirický Mackey test
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2.5.1 Jodové číslo

K prvotnímu zjištění, zda je chemická látka náchylná k samovznícení, se používá 

metoda jodového čísla. Principem této analytické metody je schopnost nenasycených 

sloučenin kvantitativně vázat halogeny. Při reakci vzniká z dvojné vazby jednoduchá a 

množství navázaného jódu nám může poskytnout určitou informaci o množství obsažených 

nenasycených kyselin a sklonu látek k samovznícení. Jodové číslo označuje množství jodu 

v gramech, které bylo navázané na 100 gramů zkoušené látky [1].

U kyseliny linolenové probíhá reakce následovně:

CH3 - CH2 - CH = CH - CH2 - CH = CH - CH2 - CH = CH - (CH2)7 - COOH

↓

CH3 - CH2 - CH - CH - CH2 - CH - CH - CH2 - CH - CH - (CH2)7 - COOH

                           J       J                  J       J                  J      J

Pro stanovení jodového čísla se používají nejčastěji tyto 2 metody:

 Kaufmannova metoda

 Hanušova metoda

Pro představu, jak může taková zkouška probíhat, se pokusím vysvětlit v následujícím 

odstavci pomocí Hanušovy metody [12].

Jako titrační činidlo se používá roztok bromidu jodného. Na roztok tuku 

v chloroformu se působí za tmy roztokem bromidu jodného v kyselině octové po dobu jedné 

hodiny. Nezreagovaný bromid jodný se přídavkem jodidu draselného převede na jod a ten se 

titruje (měření objemu roztoku činidla) odměrným roztokem thiosíranu sodného (Na2S2O3) do 

přechodu zbavení z tmavě modrého do žlutého na škrobový maz. Zaznamená se množství 

použitého thiosíranu.

Stejným postupem připravíme slepý pokus, ale bez tuku, který slouží ke stanovení 

spotřeby thiosíranu.
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Výpočet jodového čísla:

(a-b) . c . 1,269
JČ =         (%)

n

kde: a – spotřeba Na2 S2 O3 v ml při slepém pokusu

b - spotřeba Na2 S2 O3 v ml při stanovení

c – koncentrace Na2 S2 O3 v mol. l-1

n – navážka v g

Jak už bylo řečeno, jodové číslo nemůže být všeobecným ukazatelem sklonu 

k samovznícení, kvůli obsahu různých příměsí v olejích, tucích a fermeží, které ovlivňují 

oxidaci. Proto je nutné pro přesnější stanovení použít některé z dalších experimentálních 

metod.

2.5.2 Termická analýza

Jednou z experimentálních metod, jichž se dnes v laboratořích pro hodnocení 

materiálů používá, je termická analýza. V této oblasti jsou vyvíjeny stále nové metody, které 

sledují změny vlastností materiálu s teplotou. 

Podle druhu sledované vlastnosti rozlišujeme jednotlivé metody termické analýzy:

 Termogravimetrická analýza (TG) – Termogravimetrie je technika, při níž je vzorek

zahříván zpravidla konstantní rychlostí, přičemž jsou kontinuálně zaznamenávány 

změny jeho hmotnosti. Výsledkem je křivka hmotnostní změny v závislosti na teplotě, 

která poskytuje informace o tepelné stabilitě a složení výchozího vzorku, 

meziproduktů a tuhého zbytku. V zásadě je možné pracovat buď v atmosféře inertní, 

která se vzorkem v průběhu ohřevu nereaguje, což je případ pyrolýzy. Nebo je možné 

používat atmosféru reaktivní, kterou může být např. vzduch, vodík, oxid uhličitý, 

případně jiné atmosféry. Zařízení pro provádění TG analýzy se nazývá termováha a 

zjednodušeně se jedná o velmi přesnou mikrováhu spojenou s elektrickou pecí. 

Rameno váhy, na které se umisťuje vzorek, musí být upraveno tak, aby bylo možné 

vzorek řízeným způsobem ohřívat a současně snímat jeho teplotu, čas analýzy a 

aktuální hmotnost vzorku [13].
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 Diferenční termická analýza (DTA) – Diferenční termická analýza je technika, při 

níž jsou jako funkce teploty nebo času zaznamenávány tepelné efekty spojené s 

fyzikálními a chemickými pochody ve vzorku. Vzorek bývá ohříván konstantní 

rychlostí a pomocí tzv. diferenčního termočlánku je jeho okamžitá teplota 

porovnávána se zvoleným inertním standardem, který je ohříván naprosto stejným 

způsobem jako vzorek. Entalpické změny jsou zapříčiněny řadou dějů, jako je tání, 

vypařování, krystalizace, dehydratace, sublimace, oxidace, redukce, různé formy 

rozkladu apod. Tyto efekty mohou být buď endotermní nebo exotermní a jejich 

projevy mohou významně vypovídat o povaze zkoumaného vzorku. DTA je ve své 

podstatě metoda kvalitativní a neumožňuje tedy určit množství tepelné energie dodané 

vzorku nebo vzorkem uvolňované [14].

2.5.3 Adiabatická metoda sorpce kyslíku

Další metodou je metoda adiabatické sorpce kyslíku, která je používána pro pevné 

látky, kapalné látky nanesené na pevných nosičích nebo směsi kapalných a pevných látek. 

Metodou adiabatické oxidace je náchylnost k samovznícení 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 přímo měří časový průběh samozahřívání za 

ideálních podmínek pro rozvoj samozahřívání [7].

2.5.4 Mackey test

Experimentální Mackey test byl navržen pro hodnocení samozahřívání a nebezpečí 

vznícení spojeného s oxidací olejů používaných v textilním průmyslu. Poprvé byl publikován 

v roce 1895 panem profesorem Mackey v USA, který v problematice hodnocení náchylnosti 

hořlavých kapalin k samovznícení znamenal posun vpřed, neboť jednoznačně stanovil podobu 

vzorků a vyvinul tepelnou soustavu zaručující lepší reprodukovatelnost výsledků. V dnešní 

době se používá především ke stanovení sklonu k samovznícení olejů, tuků, nátěrových hmot 

a čistících prostředků.

Při zkoušce se simulují nejideálnější podmínky pro samovznícení. Nosičem pro 

zkoumanou látku je bavlněná vata, která se napustí zkoušenou látkou a zahřívá se po 

stanovený čas v přístroji při konstantní teplotě lázně 100 oC. Ke vzorku je pasivně přiváděn 
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vzdušný kyslík pomocí dvou otvorů ve víku nádoby. Pomocí termočlánku nebo teploměru se 

odečítá v pravidelných intervalech teplota a zaznamenává do tabulky. Z průběhu teplot se 

následně vyhodnotí, zda je látka náchylná k samovznícení.

Mackey test je prototypem mnoha testů oxidačního samozahřívání, při nichž je malý 

vzorek materiálu vystaven stoupající teplotě a nárůst teploty, k němuž ve vzorku může 

docházet, je sledován měřením teploměrem nebo termočlánkem. Je – li olej dostatečně 

reaktivní, nahromaděná naolejovaná nebo znečištěná bavlna se může samovolně zahřát až na 

teplotu žhnutí a dokonce aktivně hořet. V této jedné z prvních verzí Mackey testu je vzorek o 

hmotnosti 14 g oleje stejnoměrně rozetřen na bavlněnou vatu o hmotnosti 7 gramů, která je 

potom srolována do formy válce (délka 75 mm, průměr 30 mm) s teploměrem, vloženým do 

středu. Takto připravený vzorek je umístěn do ventilované uzavřené aparatury, obklopené 

pláštěm s vařící vodou (100 oC). Jestliže dosáhne teploměr hodnotu 200 oC během 2 hodin, 

olej je hodnocen jako nebezpečný. Jestliže za 1 hodinu nepřestoupí teplotu 100 oC, je možno 

říct, že olej nemá sklon k samovznícení [11]. Tato hodnotící kritéria byla založena na 

praktických zkušenostech s oleji známého chování.

Obr. 2.2 Nákres 1. verze Mackey testu [11]

Během pár let se ovšem zjistilo, že některé získané výsledky jsou v rozporu se 

zkušenostmi. Některé látky byly vyhodnoceny jako bezpečné, tedy bez sklonu 

k samovznícení, avšak v praxi u těchto látek k samovznícení docházelo. Mohl bych uvést 
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například lněný olej, který obsahuje antioxidační látky, které potřebují k rozkladu delší dobu, 

než je průběh testu. Proto prošel v pozdějších letech Mackey test několika změnami 

v konstrukci, hodnotících kritériích a podmínkách probíhající zkoušky. Poslední verze testu, 

tzv. Diferenciální Mackey test, má eliminovat tato negativa.

Diferenciální Mackey test dle normy ASTM D 3523 – 92 (Revidován roku 2002) [3]

Obr. 2.3 Diferenciální Mackey test

Tato metoda se vztahuje na neadiabatické stanovení hodnoty samovolného zahřívání 

(the spontaneous heating values – SHV) kapalných a pevných látek. Je použitelná pro látky, 

které jsou stálé při zkušební teplotě. Hodnota SHV získaná touto metodou je kvalitativním 

ukazatelem stupně samozahřívání, které může být očekáváno při vystavení vzorku působení 

vzduchu při zkušební teplotě.

Hodnoty získané touto metodou jsou použitelné pro kapalné a pevné látky nanesené na 

celulózovém povrchu. Nejsou použitelné pro kapaliny na kovovém povrchu nebo 

kontaminovaném povrchu. 

Hodnota SHV stanovená touto metodou je pouze kvalitativním měřítkem 

samozahřívání, k němuž dochází za podmínek testu. Zkušební metoda není určena pro 

kvantitativní měření entalpie reakce vzorku se vzduchem při dané zkušební teplotě. Taková 

data mohou být získána použitím adiabatického kalorimetru. 
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Jestliže za podmínek zkoušky vznikne pozitivní teplotní rozdíl mezi vzorkem se 

zkoumanou látkou a referenčním vzorkem, je to důkaz pro termochemickou reakci ve vzorku. 

Pro účely tohoto testu je dostačující, zda je nebo není vzorek schopen podlehnout 

samozahřívání o dostatečné velkosti a intenzitě pro vznik prokazatelného teplotního efektu. 

Hodnota SHV může být nižší než zkušební teplota. Negativní výsledek nevylučuje vznik 

samovolného zahřívání při teplotě vyšší než je zkušební teplota.

Princip měření

Základem je určení hodnoty samovolného zahřívání (SHV) na základě měření nárůstů 

teplot dvou vzorků umístěných v identických nádobách při konstantní teplotě vyhřívání. 

Prvním vzorkem je vata, na které je nanesena zkoušená látka, druhým je referenční vzorek, 

jímž je samotná čistá vata. V průběhu samotné zkoušky se simulují co nejideálnější podmínky 

pro samovznícení a je zajištěn nepřetržitý přívod vzduchu k oběma vzorkům. Délka zkoušky 

je 4 – 72 hodin, pokud je to nutné tak i déle. Maximální hodnota, kterou teplota vzorku se 

zkoušenou látkou převyšuje odpovídající teplotu referenčního vzorku, je vyhodnocena jako 

SHV.

Pracovní postup:

 Kalibrace aparatury – slepý pokus

Sestavíme aparaturu dle nákresu a napustíme do nádoby vodu. Zahříváme ji, dokud 

nezačne vařit. Do každého drátěného košíku vložíme 20 gramů čisté vaty a do středu obou 

košíků vložíme termočlánky typu J. Po zasunutí košíků do vyhřívacích komor budeme 

odečítat hodnoty obou čidel do tabulky po dobu 4 hodin. Ze zaznamenaných hodnot se

vyfiltruje každá třicátá minuta, ze kterých se vypočte průměrná přístrojová nula.
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 Měření hodnoty samovolného vznícení (SHV)

Do nádoby umístíme 2000 ml vody a následně necháme zahřát na bod varu, který 

budeme stále udržovat. Naplníme referenční košík 20 gramy vaty a do středu vložíme 

termočlánek. Následně odvážíme 10 gramů kapaliny, kterou necháme nasáknout do 20 gramů 

vaty a vložíme do košíku. V případě pevné zkoušené látky se vzorek vatou obalí. Následně 

zasuneme termočlánek tak, aby jeho zakončení bylo co nejblíže vzorku. Oba košíky vložíme 

do „suché komory“, necháme systém ustálit a začneme odečítat hodnoty tR a tS

pomocí termočlánků po dobu 4 hodin nebo déle, je li potřeba. 

 Výpočet hodnoty SHV

Hodnota SHV se vypočte dle následujících vzorců:

∆T = TS - TR

∆TB = BS – BR

SHV = ∆TC = (TS - TR) – (BS – BR) = ∆T - ∆TB

 Vysvětlení pojmů:

SHV – teplota samovolného vznícení – maximální rozdíl teplot mezi zkoušenou 

látkou a referenčním vzorkem po kalibraci

TS = maximální teplota vzorku během testu [oC]

TR = teplota referenčního vzorku v době TS [oC]

∆T = rozdíl teplot při maximální teplotě zkoumaného vzorku

BR = vyrovnávací teplota referenční strany během slepého pokusu [oC]

BS = vyrovnávací teplota strany se zkoušenou látkou během slepého pokusu [oC]

∆TB = průměrná přístrojová nula

 Vyhodnocení SHV

Je li výsledná hodnota SHV kladná, znamená to, že látka je náchylná k samovznícení. 

Čím je hodnota vyšší, tím je sklon látky k samovznícení větší. 
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3 Experimentální část

Cílem první části tohoto měření bylo zjištění rozdílů teplot vznícení u čistého 

rostlinného a motorového oleje s porovnáním k znečištěnému rostlinnému a motorovému 

oleji. Také mě zajímalo, jaký vliv má teplota vznícení těchto olejů na teplotu samovolného 

vznícení, kterou jsem zjišťoval později pomocí diferenciálního Mackey testu. 

V druhé praktické části bylo mým cílem otestovat funkčnost nově vyrobené a 

sestavené aparatury pro měření samovznětlivosti dle normy ASTM D 3523 – 92 pro 

zjišťování sklonu k samovznícení hořlavých kapalin a pevných látek. Dále jsem chtěl zjistit, 

jakou závislost vykazují rostlinné a motorové oleje čisté a použité vzhledem k náchylnosti 

k samozahřívání a případně následnému vznícení, což by mohlo přispět ke zvýšení 

bezpečnosti provozu v mezních stavech výrobního procesu nebo při poruchách. Rostlinný olej 

jsem si vybral kvůli častého používání téměř v každé domácnosti, a v případě náchylnosti k 

samovznícení by mohla být vystavena velká část populace určitému riziku. Další riziko by 

hrozilo výrobcům, kteří vyrábějí, zpracovávají, skladují a převážejí velké množství těchto 

látek či jejich směsí. Druhá volba byla pro motorový olej, jelikož se vyrábí z minerálních 

látek, u kterých se sklon k samovznícení nepředpokládá. Při vystavování olejů vysokým 

teplotám a tlakům ovšem dochází ke změnám, které vytváří podmínky pro oxidační procesy. 

U motorových vozidel k určitému tření, tlakům a vysokým teplotám dochází také.

Testované oleje:

LUKANA – rostlinný olej jednodruhový. Obsahuje řepkový olej nízkoerukový ( 100% ). 

Výrobce: SETUZA a.s., Ústí nad Labem, Česká republika

CINOL 10W-40 – polosyntetický motorový olej. Je formulován z hydrokrakového oleje a 

speciálních přísad. Odolný proti oxidaci a korozi. Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti. 

Výrobce: Morávia-chem, s.r.o., Slušovice, Česká republika.

FERMENA - fermež napouštěcí. Obsahuje směs vysýchavých olejů v organických 

rozpouštědlech (nízkovroucí hydrogenovaný benzín, lněný olej). Hořlavina II. třídy 

nebezpečnosti. Výrobce: BALAK, a.s., Kralupy nad Vltavou, Česká republika
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3.1 Stanovení teploty vznícení hořlavé kapaliny dle normy ČSN EN 14522 
[21]

Obr. 3.1 Sestavení aparatury 

Princip zkoušky:

Teplota vznícení se stanoví zavedením vzorku zkoušené látky do vnitřního prostoru 

baňky zahřáté na požadovanou teplotu. Vzorek látky se pozoruje a měří se doba, kdy se objeví 

plamen nebo výbuch. Zkouška se opakuje při různých teplotách baňky a s různým množstvím 

látky.

Pracovní postup:

Po nastavení a ustálení teploty baňky se vstřikne dávkovací pipetou 0,1 až 0,3 ml 

zkoušené kapaliny (v našem případě 0,15 ml oleje) a začne se měřit indukční doba, tj. čas od 

okamžiku nástřiku do případného vznícení hořlavé kapaliny. Pokud po nástřiku kapaliny 

nedojde do 5 minut ke vznícení, zkouška se ukončí a vyfoukají se spaliny v baňce pomocí 

vzduchovacího kompresoru a nastaví se teplota minimálně o 5 oC vyšší a postup zkoušky se 

opakuje. V případě, že dojde do 5 minut ke vznícení, sníží se teplota minimálně o 5 oC. Pokud 

i tak nedojde ke vznícení, změní se množství kapaliny. Jestliže dojde ke vznícení, pokračuje 

se s tímto množstvím. Pokud známe teplotu, kdy došlo ke vznícení a teplotu o 5 oC nižší, při 

které ne, Nastaví se teplota o 2 oC nižší, než při které ke vznícení ještě došlo, která nám 
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potvrdí teplotu vznícení s přesností na 2 oC. Měření proběhlo v nové laboratoři pavilonu C,

místnost 312, na fakultě bezpečnostního inženýrství. 

Pomůcky pro měření:

- Zkušební zařízení – kuželová skleněná, Erlenmeyerova baňka zahřívaná v el. peci

- Dávkovací pipeta

- Kádinky 

- Vzduchovací pumpa

- Ochranné brýle

- Ochranný plášť

- Stopky

- Vzorky olejů: - č. 1 nepoužitý fritovací olej 

- č. 2 několikrát přesmažený fritovací olej

- č. 3 nepoužitý motorový olej 

- č. 4 použitý  motorový olej polosyntetický - cca 4000 km

3.1.1 Stanovení teploty vznícení č. 1 – nepoužitý fritovací olej

Dle tabulky 3.1 si můžeme všimnout, že při 8. nástřiku oleje došlo ke vznícení po 20 

sekundách a následně po 10 sekundách, kdy došlo s největší pravděpodobností ke spálení 

usazených nánosů oleje z předešlých pokusů. U opětovného pokusu se stejnou teplotou baňky 

se čas od nástřiku oleje po vyšlehnutí plamene zkrátil na 10 sekund, což bylo nejspíše 

zapříčiněno zvýšením tepelné vodivosti povrchu baňky po předešlém pokusu. Po snížení 

teploty na 420 oC se výpary oleje vznítily po 16 sekundách.
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Tabulka 3.1 Hodnoty vznícení nepoužitého fritovacího oleje

pokus teplota baňky 
[oC]

doba měření 
[sec]

množství 
[ml]

vznícení 
(zážeh)

1. 245 300 0,2 -

2. 260 300 0,15 -

3. 290 300 0,15 -

4. 320 300 0,15 -

5. 350 300 0,15 -

6. 380 300 0,15 -

7. 410 300 0,15 -

8. 430 20, 30 0,15 ANO

9. 430 10 0,15 ANO

10. 420 16 0,15 ANO

11. 415 300 0,15 -

3.1.2 Stanovení teploty vznícení č. 2 – použitý fritovací olej

U tohoto stanovení k žádným výjimečným jevům nedošlo. Teplota vznícení použitého 

oleje byla stejná jako u čistého, ovšem po kratší reakční době.

Tabulka 3.2 Hodnoty vznícení použitého fritovacího oleje

pokus teplota baňky
[oC]

doba měření
[sec]

množství
[ml]

vznícení
(zážeh)

1. 415 300 0,15 -

2. 420 7 0,15 ANO

3.1.3 Stanovení teploty vznícení č. 3 – nepoužitý motorový olej

V tabulce lze pozorovat, že při jedné a té samé teplotě baňky se olej vznítil až na 

druhý pokus. Příčinou byl opět nános nespáleného oleje na povrchu baňky, který snížil průnik 

tepla dovnitř baňky. 
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Tabulka 3.3 Hodnoty vznícení nepoužitého motorového oleje

pokus teplota uvnitř 
nádoby [oC]

doba měření 
[sec]

množství 
[ml]

vznícení 
(zážeh)

1. 300 300 0,2 -

2. 310 300 0,15 -

3. 335 300 0,15 -

4. 345 300 0,15 -

5. 355 5, 10 0,15 ANO

6. 350 5 0,15 ANO

7. 342 300 0,15 -

8. 345 7 0,15 ANO

3.1.4 Stanovení teploty vznícení č. 4 – použitý motorový olej

Při této zkoušce došlo k vznícení oleje při stejné teplotě 345 oC, avšak za kratší čas (4 
sekundy).

Tabulka 3.4 Hodnoty vznícení použitého motorového oleje

pokus teplota baňky
[oC]

doba měření
[sec]

množství
[ml]

vznícení
(zážeh)

1. 345 4 0,15 ANO

2. 340 300 0,15 -

3.1.5 Teplota vznícení – vzorek č. 5 (FERMENA - Fermež napouštěcí)

Hodnotu teploty vznícení napouštěcí fermeže jsem převzal z bezpečnostního listu 

firmy BALAK[5].

Teplota vznícení: 245 oC

3.1.6 Zhodnocení zkoušky

Při příštích měřeních bych postup měření pozměnil. Začínal bych zpočátku u vyšších 

teplot baňky, než odhadovaná teplota vznícení, jelikož by po následném snižování teplot 

nedocházelo natolik k znečišťování baňky a metoda by byla přesnější. Chtělo by ovšem 

porovnat dobu ochlazení baňky s dobou zahřátí o stejný teplotní rozdíl, aby se zjistilo, zda 

tato změna příliš neprodlouží průběh testu. Porovnáním teplot vznícení zkoušených materiálů 

s hodnotami, které jsem nalezl v technických dokumentacích podobných olejů, se ověřila 

funkčnost použité metody. U motorových olejů se projevila vyšší intenzita zvukového efektu 

při vznícení výparných složek oleje, než u olejů rostlinných. 
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Dle této metody jsem dosáhl těchto hodnot teploty vznícení:

 Rostlinný olej - nepoužitý: 420 oC / 16 s

- použitý: 420 oC / 7 s

 Motorový olej - nepoužitý: 345 oC / 7 s

- použitý: 345 oC / 4 s

 Napouštěcí fermež : 245oC

Používáním obou typů olejů se neprojevilo změnou v hodnotě jejich bodu vznícení.

3.2 Stanovení samovznětlivosti olejů pomocí Mackey testu

Příprava aparatury (nerez nádoba):

Do nádoby se dvěma otvory pro diferenciální zjišťování sklonu k samovznícení oleje 

se napustí voda po okraj vyúsťující trubičky (obsah vody cca 2 litry). Celá nádoba se umístí 

na elektrický ohřívač. Na vrchní vyústek se připevní vodní chlazení. Dále se nachystají 

stojany k uchycení termočlánků. Termoregulátor se zapojí na měřící přístroj Instrunet 

paralelně se sondou se vzorkem. Napájecí kabel ohřívače se zapojí do tohoto termoregulátoru, 

který bude plnit ochrannou funkci takovým způsobem, že odpojí ohřívač v případě nárůstu 

teploty nad zvolenou teplotu. V našem případě byla zvolena teplota 160 oC. 

Příprava vzorku:

Nejprve si odvážíme 2 x 20 g vaty. Z toho 2 g umístíme na dno sítka, do 3 g vaty 

necháme nasáknout 10 g oleje a obalíme ji kolem konce sondy, následně ji opatrně vsuneme 

do spodu sítka spolu se sondou a obalíme ji zbylými 15 gramy vaty, aby mohl vzorek 

dostatečně akumulovat teplo. Obdobně postupujeme i u druhé sondy, tedy u referenčního 

vzorku, ovšem bez kapalné složky. 

Nastavení programu Instrunet:

Spustíme program Instrunet v sekci “Direct to Excel”. Ve volbě “channels” 

aktivujeme požadované kanály (pro testovaný vzorek ch4 a pro referenční ch7). Také se ve 

volbě „hardware“ aktivuje sonda typu J a nastaví se „range“ ± 80 mV. Ve volbě „settings“

pozměníme „PPS (point per sec)“ na hodnotu 300 a „Sample rate“ na hodnotu 0,0166. 
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Takto připravené sondy umístěné v drátěných košíčcích vložíme do nádoby a spustíme 

program Instrunet, který nám bude zaznamenávat teplotu obou termočlánků. Zároveň se 

spustí elektroohřívač na 100 %. 

Od této chvíle čekáme až voda v nádobě dosáhne bodu varu a poté ubereme výkon 

ohřívače na 35 %, takto nastavený výkon vystačí, aby si voda udržela teplotu kolem 100 oC. 

Od této chvíle sledujeme po dobu 4 hodin nárůst teploty zaznamenávané v programu MS 

Excel. V případě, že teplota vzorku dosáhne 160 oC, ukončíme zkoušku předčasně. Po 

ukončení zkoušky vyhodnotíme průběh.

Pomůcky pro měření:

- Váha digitální Scaltec

- 3 x balení bavlněné vaty

- Pinzeta

- Chladič s hadicemi

- 2 termočlánky typu J

- Laboratorní ohřívač 

- Termoregulátor

- Instrunet hardware

- Instrunet software

- PC s A/D převodníkem

3.2.1 Stanovení teploty samovznícení č. 1 – nepoužitý motorový olej

Z technických důvodu bylo nutné začít se zkouškami ještě dříve, než byl zkonstruován 

vodní chladič. Zdálo se, že nebude problém uhlídat teplotu varu s tím, že až bude syčet pára 

z nádoby, budu vědět, že voda dosáhla teploty varu. Ovšem opak byl pravdou (vysvětlím ve 

zhodnocení). Ve chvíli, kdy začala z trubek pro otvor k nalévání vody kapat voda, usoudil 

jsem, že voda má již dostatečnou teplotu a snížil jsem výkonu ohřívače, což vedlo 

k občasnému ukápnutí vody z otvorů. Problém také nastal při vkládání vaty do drátěného 

košíku, jelikož bylo vaty příliš velké množství, aby se do košíku vešla. Proto jsme při prvním 

testu vložili o 2,6 gramů vaty méně. V následujících zkouškách jsem si již připravil vhodnější 

pomůcky a vatu jsem do košíku natlačil celou. 
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Graf 3.1 Průběh teplot nepoužitého motorového oleje a referenčního vzorku

Výpočet:

Tmax(vzorek) = 78,9 oC

TS = 78,9 oC

Tmax(ref) = 75,2 oC

TR = 75,1 oC 

∆T = TS - TR

∆T = 3,84 oC

∆TB = -2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = 6,50 oC 

3.2.2 Stanovení teploty samovznícení č. 2 – použitý motorový olej

Zkouška probíhala opět bez nainstalovaného chladiče, což mělo negativní vliv pro 

stanovení hodnoty samovznícení. 
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Graf 3.2 Průběh teplot použitého motorového oleje a referenčního vzorku

Výpočet:

Tmax(vzorek) = 87,62 oC

TS = 87,62 oC

Tmax(ref) = 87,93 oC

TR = 86,37 oC 

∆T = TS - TR

∆T = 1,25 oC

∆TB = -2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = 3,91 oC 

3.2.3 Stanovení teploty samovznícení č. 3 – nepoužitý fritovací olej

Před zkouškou se vodní chladič napojil na vyšší vývod z nádoby a jako chladící 

médium se použila voda. Hadice pro přívod vody se napojil na vodovodní ventil a vývod byl 

umístěn jednoduše do umyvadla. Trubice pro napouštění vody do nádoby se ucpala pomocí 

gumové bužírky od pipety, aby pára nestříkala místo do chladiče ven na druhou stranu. Bylo 

velice obtížné udržet stálou teplotu lázně 100 oC, jelikož při minimálním nárůstu výkonu 

ohřívače začalo z nádoby stříkat velké množství vody. 
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Graf 3.3 Průběh teplot nepoužitého fritovacího oleje a referenčního vzorku

Výpočet:

Tmax(vzorek) = 101,58 oC

TS = 101,58 oC

Tmax(ref) = 106,51 oC

TR = 104,86 oC 

∆T = TS - TR

∆T = -3,28 oC

∆TB = -2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = -0,61 oC 

3.2.4 Stanovení teploty samovznícení č. 4 – nepoužitý fritovací olej         
(kontrolní zkouška)

Kontrolní zkoušku jsme prováděli z důvodu nečekaného nárůstu teploty referenčního 

vzorku u předešlé zkoušky. Teplota referenčního vzorku totiž vystoupila až na 106,51 oC 

oproti vzorku s olejem, který dosáhl maximální teplotu 101,58 oC. Touto zkouškou se ověřilo, 

že nepoužitý fritovací olej sklon k samovznícení nemá.



45

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300 350

čas [min]

te
p

lo
ta

 [
o
C

]

Vzorek

Referenční vzorek

Graf 3.4 Průběh teplot kontrolní zkoušky

Výpočet:

Tmax(vzorek) = 105,33 oC

TS = 105,33 oC

Tmax(ref) = 107,55 oC

TR = 106,99 oC 

∆T = TS - TR

∆T = -1,66 oC

∆TB = -2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = 1,01 oC 

3.2.5 Stanovení teploty samovznícení č. 5 – použitý fritovací olej

Průběh zkoušky se obešel bez komplikací.
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Graf 3.5 Průběh teplot použitého fritovacího oleje a referenčního vzorku

Výpočet:

Tmax(vzorek) = 98,35 oC

TS = 98,35 oC

Tmax(ref) = 102,70 oC

TR = 101,45 oC 

∆T = TS - TR

∆T = -3,09 oC

∆TB = -2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = -0,43 oC

3.2.6 Stanovení teploty samovznícení č. 6 - fermež napouštěcí

Tento test sloužil k ověření funkčnosti aparatury. Proto se přehodil vzorek do 

referenční strany. Test probíhal jinak za stejných podmínek. 
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Graf 3.6 Průběh teplot fermeže napouštěcí a referenčního vzorku

Výpočet:

Tmax(vzorek) = 200,67 oC

TS = 200,67 oC

Tmax(ref) =103,10 oC

TR = 100,43 oC 

∆T = TS - TR

∆T = 100,24 oC

∆TB = 2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = 97,58 oC

3.2.7 Stanovení teploty samovznícení č. 7 - bez vzorku (kalibrační zkouška)

Kalibrační zkouška slouží k určení chyby metody a nepřesnosti testovací aparatury. 

Postupovalo se obdobně jako u předešlých testů, ovšem bez oleje. Pomocí tohoto pokusu se 

určila průměrná přístrojová nula. Také se určila hodnota SHV, která určovala přesnost 

přístroje. 
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Graf 3.7 Průběh teplot slepého pokusu

Výpočet:

Tmax(vzorková strana) = 106,40 oC

TS = 106,40 oC

Tmax(ref) =107,25 oC

TR = 107,10 oC 

∆T = TS - TR

∆T = -0,68 oC

∆TB = -2,67 oC

∆TC = ∆T - ∆TB

∆TC = SHV = 1,99 oC

3.2.8 Zhodnocení zkoušky:

Dle slepého pokusu se vypočetla průměrná přístrojová nula, která má hodnotu -2,68 
oC, což znamená, že strana přístroje, kde byl umístěn vzorek, byla průměrný nárůst teploty o 

2,68 oC nižší. Při následném výpočtu SHV u slepého pokusu jsme získali výsledek 1,99 oC. 

Tato hodnota nám určuje chybu přístroje. Z toho vyplývá, že zkoušené kapaliny jsou náchylné 

k samovznícení pouze při vyšších hodnotách SHV než 1,99 oC.

Po zhodnocení všech zkoušek se zjistilo, že u prvních dvou, tj. u motorových olejů, se 

nejspíše teplota vzorku nevyšplhala na požadovaných 100 oC, jelikož po nainstalování 

vodního chladiče již u všech ostatních testů teplota vzorku 100 oC dosáhla. 

Hodnota samovolného zahřívání u nepoužitého motorového oleje (SHV) byla 

stanovena na 6,5 oC, což znamená, že nepoužitý motorový olej má sklon k samovznícení. 

Když ovšem přihlédneme k tomu, že byla teplota vody byla o několik stupňů nižší, lze 

předpokládat ještě větší nárůst teploty vzorku a tím i vyšší hodnotu SHV. 
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U použitého oleje byla situace ohledně chladiče obdobná. Hodnota samovolného 

vznícení dosáhla teploty 3,91 oC, která je vyšší než chyba přístroje a tím pádem má sklon 

k samovznícení. Bohužel se mi nepotvrdila moje hypotéza, že použitý olej bude mít vyšší 

sklon k samovznícení. Důvodem může být voda, která se mohla dostat do oleje uvnitř motoru, 

a tím i pozměnila oxidační vlastnosti.

Dle předpokladů se dalo očekávat, že fermež bude vykazovat nejvyšší sklon 

k samovznícení (hodnotu SHV má 97,58 oC).. Již v 66. minutě se začal vzorek samozahřívat 

výrazně rychleji než referenční. Maximální teplota vzorku (200 oC) nastala o 21 minut 

později. Již při 160 oC se ovšem vypnul pomocí termoregulátoru ohřívač a teplota lázně 

začala klesat.

U ostatních dvou vzorků, tj. fritovací olej čistý a použitý, se sklon k samovznícení 

neprojevil, hodnota SHV čistého oleje je 1,01 oC a použitého -0,43 oC. Tyto výsledky ovšem 

neznamenají, že se u těchto olejů nemůže projevit samozahřívání. Při delší expoziční době, 

vyšších teplotách expozice nebo při jiném poměru vaty k oleji, by se možná i tyto látky mohly 

samozahřívat. Takový případ nastal například u slunečnicového oleje [4], kdy se 

samozahřívání projevilo až po delší indukční době viz. graf 1 přílohy č. 1. Další vliv na 

výsledné hodnoty mohla mít hustota natlačené vaty v drátěném košíku. Dle mého názoru byla 

vata příliš stlačená k tomu, aby se mohlo k reakčnímu jádru dostat více kyslíku, který by mohl 

zrychlit reakci.

Hlavní nevýhodou zkoušky byla nepřítomnost chladiče v prvních dvou testech. 

Teplota vody se musela udržovat mírně pod bodem varu a těžko se udržovala na stejné 

teplotě. S použitím chladiče se již teplota lázně zvýšila, ale často docházelo k prudkým 

výstřikům páry, což by mohlo v budoucnu u dalších zkoušek zapříčinit úraz osobám, stojících 

poblíž aparatury. Proto by bylo vhodné do budoucna použít i třetí sondu, která by 

monitorovala teplotu lázně. K sondě by se mohl zároveň připojit termoregulátor, který by řídil 

výkon ohřívače. Muselo by se pouze vyřešit, jak by se tato sonda do ohřívače vsunovala, aby 

neunikala pára kolem ní. Další vliv na teplotu bych přisuzoval množství vody v nádobě, která 

se během zkoušky ztrácela ve formě zkondenzované páry z chladiče. K eliminaci této ztráty 

bych propojil odvod kondenzované páry z chladiče na přívodní trubici do nádoby s vodní 

lázní. 

Při prohlížení záznamů v tabulkovém procesoru jsem zjistil, že se občas vyskytovaly 

dvoje i více naprosto stejných hodnot (s vysokou přesností na 13 desetinných míst). Nejspíše 

je chyba v A/D převodníku nebo chyba programu Instrunet.
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4 Závěr: 

Na základě laboratorních výsledků bylo provedeno zhodnocení, zda u hořlavých olejů 

dochází ke změně vlastností charakterizujících jejich sklon k samovznícení a zda jsou tyto 

vlastnosti ovlivněny obvyklým používáním. Hodnoceny byly rostlinné a minerální oleje 

pomocí Mackey testu a aparatury pro stanovení teploty vznícení plynů a par. Sklon 

k samovznícení se projevil v nejvyšší míře u fermeže napouštěcí, pak u čistého a použitého 

motorového oleje, ovšem v daleko menší míře. 

Nebyly zjištěny rozdíly mezi teplotou vznícení u použitých a nepoužitých olejů –

teplota vznícení se mezi čistými a použitými oleji nelišila, pouze došlo u použitých olejů 

k dřívějšímu zahoření. Existuje  ale určitá závislost mezi hodnotou teploty vznícení a sklonem 

k samovznícení. Nejvyšší byla tato teplota u rostlinného oleje a ten také měl nejmenší sklon 

k samovznícení, jak bylo zjištěno zkouškami. Olej pro fritování je patrně upraven tak, aby se 

nevzněcoval při zahřívání a tato úprava se mohla projevit při zkoušce sklonu k samovznícení 

ve větší odolnosti oleje proti oxidaci.

Došel jsem tedy k závěru, že i motorové oleje mají sklon k samovznícení, i když 

pouze v malé míře. Tento závěr je poněkud nečekaný, protože podle údajů z literatury se 

motorové oleje nevyznačují sklonem k samovznícení. Proto by se jak s čistými tak i s 

použitými motorovými oleji mělo při manipulaci, skladování, přepravě a případných 

poruchách nakládat se zvýšenou opatrností. 

Pomocí Mackey testu bylo potvrzeno, že fermež má vysoký sklon k samovznícení, jak 

je známo z údajů z literatury a ze zkušeností.  Tímto testem byla také potvrzena správná 

funkce aparatury, i když budou nutné další zkoušky pro odstranění některých problémů 

spojených s provedením a vyhodnocením zkoušky. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že metoda Mackey test je vhodnou metodou pro 

hodnocení sklonu olejů k samovznícení. Používání olejů má malý vliv na jejich 

samovznětlivost, důležitější je jejich složení, které ovlivňuje jejich reaktivitu ke kyslíku. Ze 

získaných výsledků dále vyplývá, že i  motorové oleje vykazují určitý tepelný efekt při reakci 

s kyslíkem za  poměrně nízkých teplot.

Problematika samozáhřevu olejů a jejich samovznícení je poměrně složitá a vyžaduje 

provedení dalších zkoušek.
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Porovnání sklonu k samovznícení stanoveného Mackey testem u původních a použitých 

motorových a rostlinných olejů
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Příloha č. 1

Graf 1. Maximální diferenční teplota slunečnicového oleje [4]
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Obr. 1, 2 Schéma diferenciálního Mackey testu dle [3]


