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Anotace/Abstract 

Krivá, M.: Vliv změny v stanovení diferenciálním Mackey testem na výsledek 

stanovení. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010 

Bakalářská práce se zabývá vlivem změny v provedení zkoušky na výsledek stanovení 

sklonu rostlinných olejů k samovznícení metodou diferenciálního Mackey testu. Teoretická 

část práce popisuje samovznícení obecně a podrobněji pak samovznícení rostlinných olejů. 

V experimentální části je charakterizován diferenciální Mackey test a jsou zde uvedeny 

výsledné hodnoty ze stanovení sklonu rostlinných olejů k samovznícení. Stanovení bylo 

provedeno pro dva různé poměry navážek gázy a rostlinného oleje, a to v poměru 2:1 a 1:1. 

Tato stanovení jsou v závěru práce porovnány. 

Klíčová slova: 

Samovznícení, samozahřívání, rostlinný olej, Mackey test, hodnota samovolného 

zahřívání (SHV). 

Krivá, M.: Change evaluation of Differential Mackey Test upon test result.  Bachelor’s 

Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University in Ostrava, 2010.  

Bachelor’s thesis deals with test conditions fluctuation evaluating upon Spontaneous 

Heating Values of vegetable oils determined by Differential Mackey test. The theoretical part 

of the thesis describes spontaneous ignition generally and spontaneous ignition of the 

vegetables oils in detail. The experimental part describes Differential Mackey test and results 

of determination of Spontaneous Heating Values are provided in this part. The determination 

was performed for two different samples prepared with different weights of gauze and 

vegetable oil at a ratio of 2:1 and 1:1. These determinations are compared at the conclusion of 

the thesis.     

Keywords:  

Spontaneous ignition, spontaneous heating, Mackey test, vegetable oil, Spontaneous 

Heating Value 
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Úvod 

Samovznícení jako příčina požáru není příliš častá, ovšem následky těchto požárů 

bývají velice rozsáhlé s vysokými škodami na majetku. Důvodem bývá pozdní zjištění 

ohniska požáru a výskyt velkého množství hořlavého materiálu kolem něj, jelikož 

k samovznícení často dochází při skladování materiálu. Samovznícení se týká jen některých 

materiálů. Mezi produkty náchylné k samovznícení patří například seno, sláma, uhlí, piliny, 

bavlna, vysychavé oleje, syntetické nátěrové látky a některé chemické látky. 

Stejně jako v jiných oblastech existují i zde metody, kterými se hodnotí sklon 

materiálu k samozahřívání a eventuálnímu samovznícení. Tyto metody se liší podle materiálu, 

které mají být hodnoceny a podle účelu použití. Ve své práci se právě jednou z těchto metod 

budu zabývat. Jedná se o diferenciální Mackey test, který se používá pro stanovení sklonu 

k samozahřívání a samovznícení olejů, nátěrových hmot, tuků a čisticích prostředků. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký bude mít změna v provedení zkoušky vliv na 

výsledek stanovení sklonu rostlinných olejů k samovznícení pomocí diferenciálního Mackey 

testu. Postupovat budu tak, že provedu stanovení dvou různých navážek, stanovím výslednou 

hodnotu samovolného zahřívání a následně porovnám. Při první navážce nechám napustit 

20 g gázy 10 g rostlinného oleje (poměr 2:1) a při druhé navážce 20 g gázy 20 g oleje (poměr 

1:1). U každé z navážek provedu 3 měření, ze kterých vypočtu výslednou hodnotu 

samovolného zahřívání. 

V práci je uvedena rešerše literatury na téma samovznícení rostlinných olejů. 

Teoretická část práce se zabývá samovznícením obecně a konkrétněji pak samovznícení 

kapalin, především rostlinných olejů. Experimentální část popisuje Mackey test, 

charakteristiku aparatury, pracovní postup, návod měření, výpočet hodnoty samovolného 

zahřívání a následné porovnání. 
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1 Rešerše literatury 

Při zpracování bakalářské práce jsem se zaměřila na odborné publikace a práce, které 

se zabývají procesem samovznícení a oblastí rostlinných olejů. Uvádím zde rešerši literárních 

zdrojů, ze kterých ve své bakalářské práci vycházím.  

 

Balog, Karol. Samovznietenie: Samozahrievanie. Vznietenie. Vzplanutie. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPI Spektrum, vol. 21, 

1999, 133 s. ISBN 80-86111-43-1 

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s problematikou hořlavosti materiálů 

z hlediska iniciační fáze procesu hoření. Pozornost je věnovaná zápalnosti tuhých a kapalných 

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

samovznícení a vznícení materiálů. Publikace popisuje problematiku tepelného, chemického a 

biologického samovznícení a uvádí požárně-technické charakteristiky vybraných látek se 

sklonem k samozáhřevu. V práci jsou také uveřejněné některé experimentální výsledky 

pokusů, včetně stanovení sklonu k samovznícení pomocí Mackey testu.  

 

Babrauskas, Vytenis. Ignition Handbook: Principles and applications to fire 

safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issaquah, 

WA98027, USA: Fire Science Publishers, A division of Fire Science and Technology 

Inc., 2003. 1116 s. Library of congress Control Publishers Number 2003090333. 

ISBN: 0-9728111-3-3  

Tato kniha se zabývá především vznikem neočekávaných ohňů, základními teoriemi 

průběhu vznícení a uvádí přehled zkušebních metod, které jsou používány ke studiu tohoto 

problému. Uvádí základní pojmy, které se vztahují ke vzněcování, a věnuje se konkrétním 

příkladům konkrétních látek v členění podle jejich skupenství. Kapitola 9 je speciálně 

věnována látkám se sklonem k samozáhřevu. V této kapitole je také uveden příklad 

zkušebních metod včetně Mackey testu v historické i současné podobě. Zabývá se také 

preventivními opatřeními proti vzniku požáru. V tabulkové části uvádí pro řadu látek 

vlastnosti, které je charakterizují z hlediska vznícení a hoření.  
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Norma ASTM D3523-92. Standard Test Method for Spontaneous Heating Values 

of Liquids and Solids (Differential Mackey Test), An American National Standard, 

ASTM International: 2002, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. p.4  

Norma ASTM popisuje Mackey test jako standardní zkušební metodu pro stanovení 

sklonu kapalin a pevných látek k samovznícení. Přesně určuje podmínky a rozsah užití. 

Stanoví význam testu, a popisuje materiály, které se při testu používají. Norma dále obsahuje 

názvosloví a popis aparatury včetně nákresu. Stanoví také postup laboratorních prací, měření 

a výpočty cílových hodnot. 
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2 Samovznícení obecně  

2.1 Samozahřívání a samovznícení  

Vznícení je proces, při kterém dojde v důsledku samovolného zrychlování oxidačních 

reakcí k hoření. Oxidace materiálu začíná při určitých charakteristických teplotách, jejichž 

hodnota závisí na kvalitě materiálu, použité zkušební metody a celkového geometrického 

uspořádání zkoušeného i zkušebního systému. Teplo, potřené k zapálení látky v případě 

procesu samovznícení, vzniká v látce samotné jako důsledek chemických, fyzikálních anebo 

biologických procesů [1].  

Na rozdíl od vnější iniciace spočívá proces samovznícení v tom, že systém hořlavá 

látka - vzduch (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. 

Jestliže však v důsledku vnějších vlivů není teplo odvedeno do okolí a zůstává v reakčním 

systému, zvýší se jeho teplota. Tento nárůst probíhá exponenciálně až k dosažení teploty 

vznícení [4].  

V případě homogenní látky, je-li její počáteční teplota stejná jako teplota okolí, 

probíhá největší nárůst teploty ve středu látky, proto lze vznícení očekávat právě tam. Je-li 

však těleso vloženo do prostředí s mnohem vyšší teplotou, vznícení se objeví na okraji látky. 

V prvním případě teplo postupuje směrem zevnitř látky ven, jedná se tedy o samovznícení, 

zatímco v druhém případě teplo postupuje zvnějšku látky dovnitř a jedná se o vznícení [3].  

Pod pojmem samovznícení je třeba chápat nejen vlastní zapálení látky, ale komplexní 

samovolně probíhající proces od prvního nárůstu teploty až k dosažení teploty samovznícení. 

Výsledkem procesu samovznícení je vznícení a následné hoření látky plamenným nebo 

bezplamenným způsobem. Za samovznětlivé látky je nutno považovat látky, 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.). Typické skupiny samovznětlivých látek jsou 

oleje a tuky, sulfidy železa, rostlinné produkty, uhlí a rašelina a chemické látky  [1] [4]. 
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2.2 Základní pojmy a definice 

2.2.1 Teplota vzplanutí 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které hořlavá látka za normálního tlaku 

vyvine tolik hořlavých par, že tyto páry ve směsi se vzduchem při přiblížení otevřeného 

plamene vzplanou. Při teplotách pod bodem vzplanutí není možné zapálení, protože tlak par 

látky je příliš malý na to, aby se vytvořila zápalná směs se vzduchem [1]. 

2.2.2 Teplota vznícení 

Je nejnižší teplota vzduchu proudícího okolo vzorku, při které dojde k zapálení vzorku 

(vznícení) bez přítomnosti otevřeného zdroje zapálení. Vznícení se označuje jako začátek 

chemické reakce směsi plynu se vzduchem, která se projeví objevením plamene nebo exploze. 

Teplota vznícení silně závisí na zkušeních podmínkách [1]. 

2.2.3 Teplota samovznícení 

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

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

bezplamenným způsobem. Za bezpečnou teplotu, na kterou se může látka zahřát, se pokládá 

teplota, která nepřekračuje 90 % hodnoty teploty samovznícení [1]. 

2.2.4 Teplota samozahřívání 

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

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

k následné exotermní reakci [1]. 

2.2.5 Látky se sklonem k samovznícení a samozápalné látky 

Látky se sklonem k samovznícení jsou látky, které mají teplotu samovznícení nad 

běžnou teplotou (např. piliny, dřevotřískové desky, nitrocelulóza, celofán). 

Samozápalné látky jsou látky, které mají teplou samovznícení pod běžnou teplotou, 

což znamenaná teplotu samovznícení okolo 20-25
o 
C (alkalické kovy, bílý fosfor, sulfidy 

kovů apod.). Tyto látky je možné zapálit bez zahřívání, neboť okolní prostředí je již zahřáté 

na teplotu samovznícení [1]. 
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2.2.6 Teplota tlení 

Teplota tlení je nejnižší teplota tuhé látky, při níž dochází k bezplamennému hoření. 

Iniciačním zdrojem bývá otevřený plamen, sálavé teplo avšak může jím být i teplo 

z mikrobiologické činnosti termofilních bakterií. Po zahájení procesu hoření je látka sama 

schopna bez přítomnosti zdroje zapálení produkovat tolik tepla, že stačí látku předehřát na 

kritickou teplotu tlení. K tlení může docházet zejména u prachů a sypkých materiálů, 

lehčených polymerů apod. Proces tlení silně ovlivňuje oxidační prostředek, jeho rychlost 

proudění a koncentrace v okolní atmosféře. Teplota tlení je závislá na tloušťce vrstvy, poloze 

a tepelné vodivosti hořlavé látky. Látky se silným sklonem k tlení (bavlna, lepenkový papír či 

mikroporézní latexová guma) jsou schopné tlít i při nižších koncentracích kyslíku než 21% 

obj. [1]. 

2.3 Faktory ovlivňující samozahřívání 

a) Tvar materiálu: Poměr objem/povrch materiálu ovlivňuje sklon k samozahřívání. 

Tento poměr je největší pro tělesa tvaru koule a nejmenší pro tělesa 

protáhlého tvaru.  

b) Pórovitost látky: Pórovitost ovlivňuje přívod kyslíku a absorpci vlhkosti. 

S postupující oxidací narůstá pórovitost materiálu a tím se zvyšuje 

dosažitelnost povrchu pro kyslík. 

c) Teplota okolí: Čím nižší teplotu má okolní prostředí, tím účinnější je chlazení. 

d) Přístup vzduchu: Většina látek náchylných k samovznícení potřebuje kyslík, proto 

podmínky, které limitují přístup vzduchu, omezují tendenci 

k samozahřívání.  

e) Koncentrace kyslíku: Snížení koncentrace kyslíku vede ke snížení reakční rychlosti. 

f) Izolace materiálu: Zabalení materiálu do izolačního obalu poskytuje tepelnou 

izolaci a omezuje přístup kyslíku. 

g) Nahromadění materiálu: Čím větší je nahromadění materiálu, tím hůře probíhá 

chlazení materiálu okolním prostředím (chlazení probíhá 

pouze na okrajích). 
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h) Vlhkost: S vlhkostí narůstá tepelná vodivost materiálu. Vlhkost dále ovlivňuje 

vypařování (příp. kondenzaci) vody a chemické nebo biologické reakce 

závislé na vodě [3]. 

2.4 Tepelné samovznícení 

Pojem tepelné samovznícení představuje proces, který probíhá v důsledku 

dlouhodobého působení poměrně vysoké teploty (např. 80-100
o 
C), při kterém dojde 

ke vznícení hořlaviny. Při nižších teplotách (15-25
o 
C) 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 (plamenným nebo bezplamenným) po 

předcházejícím samozahřívání látek na teplotu, při které uvolněné teplo převyšuje množství a 

rychlost odváděného tepla do okolí. 

Dalším důležitým faktorem je poměr velikosti objemu a povrchu materiálu. Při velmi 

malém objemu hořlavé látky je její povrch, který odvádí vznikající teplo tak velký, že 

uvolněné teplo při oxidaci i při vysokých teplotách nemůže převýšit množství odváděného 

tepla a k samovznícení nedochází. Důležitým ukazatelem požární nebezpečnosti určité látky 

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

materiálu. U sypkých materiálů se však určuje velmi obtížně. Dalšími ukazateli, vyjadřujícími 

sklon materiálu k tepelnému samovznícení je minimální teplota prostředí, při které je 

samovznícení daného materiálu možné, a doba 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 u látek, které podléhají tepelnému rozkladu při zvýšených teplotách 

(dřevo, len, papír). Nejprve se odpaří lehce destilovatelné složky dřeva, potom těžší části živic 

a nakonec uhlíkatý zbytek, který se může při vyšších teplotách v sušárně vznítit. K tepelnému 

samovznícení mají sklon nejvíce celulózové materiály, jako jsou dřevěné piliny, tabák, 

rašelina, uhlí, sláma, bavlna, apod. U rostlinných materiálů se plynné produkty při tepelném 

rozkladu uvolňují, aniž by se vznítily. Většinou dochází pouze k nedokonalému hoření ve 

formě tlení a vznikající uhlíkatý zbytek shoří. Dostane-li se kyslík do centra reakce, může 
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dojít k plamennému hoření či výbuchu. Dřevo se začíná samozahřívat při teplotě od 130-

150
o 
C a pokud jsou vytvořené podmínky na akumulaci tepla, může dojít k samovznícení [1]. 

2.5 Chemické samovznícení 

Příčinou chemického samovznícení je exotermická reakce, která probíhá při styku 

chemických látek se vzduchem, vodou anebo při jejich vzájemném styku. Do této skupiny lze 

zařadit i fyzikální a 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), se nazývají 

samozápalné. Mezi tyto látky patří například bílý fosfor, hliníkový prášek, karbidy 

alkalických kovů, sulfidy kovů aj. 

Alkalické kovy, jak je všeobecně známo, se vzněcují při styku s vodou, kdy dochází 

k velkému vývinu tepla (až 600
o
 C). Některé kovy ve formě jemného prášku jsou 

samovznětlivé při styku s vlhkostí (hořčík, zinek a hliník). Práškové olovo, železo, nikl a měď 

bývají pyroforní, což znamená, že samovznícení nastává při styku se vzduchem při pokojové 

teplotě ihned i u malých množství. Některé z kovových prachů mají sklon k chemickému 

samovznícení. Například hliníkový prach reaguje s chlórem a brómem i při normálních 

teplotách [1] [4].  

2.5.1 Látky, které se vznítí účinkem vzduchu (samozápalné látky) 

Jako samozápalné látky považujeme ty látky, které jsou schopné se zapálit při běžné 

teplotě na vzduchu a bez vnějšího iniciačního zdroje. Mezi tyto látky patří bílý (žlutý) fosfor, 

fosforovodík, zinkový prach, hliníkový prach, karbidy alkalických kovů, sulfidy kovů a další.  

Jednou z nejznámějších samozápalných látek je bílý fosfor, který se používá zejména 

na výrobu termické kyseliny fosforečné. Jeho velké požární riziko spočívá v silné afinitě ke 

kyslíku, což způsobuje řadu bezpečnostních problémů při jeho dopravě a průmyslovém 

zpracování. Bílý fosfor na vzduchu intenzivně oxiduje a hoří za tvorby bílého dýmu. Oxidací 

vzniká oxid fosforečný (P4 O10) a spálením 1 kg bílého fosforu se uvolní 25 MJ tepla. Teplota 

samozapálení byla stanovena na 32
o 
C při koncentraci 2% obj. O2 po indukční periodě 700 s. 

Bílý fosfor je nebezpečný i toxikologicky, jelikož patří mezi jedy a může způsobit akutní i 

chronické otravy. 
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Některé kovové prášky se mohou samozapálit oxidací na vzduchu (hliník, železo, 

zinek). V kompaktní formě se zapalují rubidium a cesium. Velmi nebezpečné jsou karbidy 

alkalických kovů, které se zapalují na vzduchu i v prostředí oxidu uhličitého a siřičitého [1]. 

Jak už bylo zmíněno, u pyroforních látek samovznícení nastává při styku se vzduchem 

při pokojové teplotě ihned i u malých množství. Pyrofornost pevných látek spočívá v rychle 

probíhající adsorpci a chemisorpci kyslíku a následnou chemickou reakcí, přičemž všechny tři 

děje jsou exotermické.  

Příklady látek, které mohou reagovat pyroforně: 

- kovy s poruchou mřížky o velikosti částic pod určitou hodnotu, 

- kovy a sloučeniny kovů, jež byly vyrobeny speciálními postupy, 

- kovy vyráběné práškovou metalurgií nebo elektrolyticky, 

- zinkové prachy znečištěné hliníkem nebo mědí, 

- většina kovových sloučenin radioaktivních látek a 

- anorganické sloučeniny železa a síry aj. [4]. 

Zvláštní postavení mají sulfidy železa, které se vyskytují v průmyslu jako nánosy na 

stěnách zásobníků a cisteren, ve kterých se skladují ropné produkty, anebo vznikají při výrobě 

sirouhlíku. Takto vzniklé 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
o 
C [1]. 

2.5.2 Látky, které se vznítí působením vody 

Do této skupiny patří především alkalické kovy a jejich některé sloučeniny (sodík, 

draslík, vápník, pálené vápno, karbid vápníku apod.). 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 (pálené vápno), který se při reakci s vodou zahřívá. Tato 

teplota může dosáhnout až 400-600
o 
C. To znamená, že látky, které jsou v okolí tohoto 

procesu a mají teplotu vznícení do 550
o 
C, 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. 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. Vhodná hasiva jsou prášky typu A-B-C-D-E nebo B-C-E [1]. 



10 

 

2.5.3 Látky, které se vznítí při vzájemném styku 

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

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

Velmi nebezpečné jsou kombinace agresivních kyselin se zásaditými látkami, dále pak 

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

které reagují především s organickými sloučeninami [1].  

2.6 Biologické samovznícení 

 Jedná se o samovznícení probíhající v rostlinných produktech, kdy teplo potřebné ke 

zvýšení oxidačních reakcí je dodáváno biologickými procesy. Ze zemědělských produktů jsou 

požárně nejnebezpečnější rostlinné materiály s celulózovým charakterem, jako je seno, sláma, 

obilí, rákosí, chmel, listí, bavlna, len, dřevěné piliny, tabák apod. Tyto materiály snadno 

podléhají oxidaci a z hlediska hořlavosti je důležitá jejich schopnost tlít.  

V rostlinných produktech může dojít ke všem třem druhům samovznícení. Tepelné 

samovznícení může nastat při technologických procesech zpracování, jako je sušení, mletí, 

granulace a podobně. K chemickému samovznícení může dojít například při napuštění těchto 

produktů vysýchavými oleji anebo některými napouštěcími či nátěrovými hmotami, které 

mají sklon k chemickému samovznícení. Avšak nejčastější příčinou samovznícení u 

polnohospodářských produktů je samozahřívání způsobené činností mikroorganizmů -

 biologické samovznícení. 

Polnohospodářské produkty uskladněné v senících, stodolách nebo silech by měli být 

dobře usušeny (14-15 % vlhkosti). Nedosušené nebo navlhnuté produkty jsou příznivým 

prostředím pro vývoj a činnost mikroorganismů. Materiál se lehce zapaří, plesniví a může 

dojít k jeho samovznícení. Všeobecně platí, že zrání probíhá tím intenzivněji, čím mladší je 

pokosený porost a čím rychleji probíhalo sušení. 

2.6.1 Fáze biologického samovznícení  

Proces samozahřívání, který za určitých podmínek iniciuje samovznícení rostlinné 

hmoty, můžeme rozdělit na tři fáze:  

- fyziologickou,  

- mikrobiologickou a  

- chemickou.  
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V první fázi - fázi fyziologické probíhá dýchání buněk a bujné rozmnožování 

termofilních bakterií. Hlavně však 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
o 
C, 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 okolo 30
o 
C se rozvíjejí mezofilní mikroorganismy, uvolňující svou 

rozkladou činností teplo, které dalším hromaděním umožňuje rozvoj termofilních 

mikroorganismů (optimální teplota je 50-60
o 

C). V této fázi samozahřívání se začíná 

projevovat kyselý zápach pocházející u z organických kyselin (převážně kyseliny octové), 

které jsou produkty teplomilných bakterií. Pokud v této fázi neprovedeme provětrávání či 

přeskladnění materiálu, dochází k dalšímu nárůstu teploty. 

Jakmile dosáhne teplota v uložené rostlinné hmotě 70-80
o 
C (maximální teplota pro 

vývoj termofilů), termofilní mikroorganismy uhynou a začíná třetí fáze - fáze chemická. 

Rozkladnou činností mikroorganismů vznikají plynné zplodiny (vodík, metan), které jsou 

zápalné. Zvyšováním teploty se tvoří prchavé uhlovodíky a hlavně aktivní uhlí (při 120
o 
C a 

výše). Další nárůst teploty umocňuje působení katalyzátorů jako je například železo. 

K samovznícení zplodin dochází většinou s náhlým přístupem kyslíku a následkem bývá 

rozšíření plamenného hoření po celém povrchu materiálu. 

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

případného samovznícení trvá několik dní, při optimálních podmínkách několik hodin. 

V ložisku samozahřívání dochází k procesům bezplamenného hoření a ke zvyšování tvorby 

hořlavých a výbušných plynů (oxid uhelnatý, metan), a proto proces samovznícení často 

doprovází vzplanutí nebo mírná detonace. Takovýto průběh byl většinou registrován při 

skladování v uzavřených prostorech. 

Podmínky pro zahájení procesu samozahřívání jsou: 

- optimální vlhkost uskladněných rostlinných látek, umožňující mikrobiální činnost, 

- akumulace uvolněného tepla zapříčiněná omezenými možnostmi jeho unikání do okolí a 

- dostatečná doba skladování materiálu potřebná pro průběh biologických a chemických 

reakcí. 
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Druhá podmínka je splněná při uskladnění vlhkého materiálu ve vysokých vrstvách, 

kdy nastává jeho silné slehnutí a tím vytvoření nepropustných vrstev. V důsledku tlaku plynů 

uvolněných při mikrobiologických a chemických dějích, které můžou unikat do okolí, se 

v uloženém materiálu vytvoří dutiny. 

Doba, za kterou může nastat samovznícení, se udává od 3 dní do jednoho roku a závisí 

na mnoha okolnostech. Záleží na druhu rostlinné hmoty, vlhkosti, množství, způsobu uložení 

a také na činitelích, které průběh oxidačních dějů urychlují. Jedná se například o druh půdy a 

způsob hnojení, vysokou teplotu skladovacího prostoru, velký časový interval mezi 

ukládáním jednotlivých vrstev apod. 

Příznaky procesu samozahřívání rostlinných produktů: 

- značné propadávání materiálu, 

- pocení materiálu a tání sněhu nad místem samozahřívání, 

- charakteristický zápach (zpočátku kyselý a poté štiplavý s vývinem páry a 

dýmu) a 

- zvyšování teploty uvnitř materiálu (70
o 
C signalizuje akutní nebezpečí 

samovznícení). 

Tyto příznaky nám mohou pomoci předcházet velkým škodám, které mohou být 

v důsledku samozahřívání způsobeny. Jedna z preventivních možností je soustavná kontrola 

uskladněné rostlinné hmoty, především pravidelné měření její teploty. U rozlehlejších a 

objemnějších skladů rostlinných produktů je nejvhodnější kontrola pomocí teplotních 

snímačů umístěných na více místech, které jsou napojené na centrální vyhodnocovací 

ústřednu. V poslední době se často využívá skladování za pomoci aktivního větrání, kdy se 

rostlinné hmoty umístí v souvislé vrstvě na rošty a pomocí ventilátoru je do roštové podlahy 

vháněn studený vzduch, který následně prostupuje materiálem a odebírá mu vlhkost [1]. 
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3 Samovznícení hořlavých kapalin 

3.1 Samozahřívání a samovznícení hořlavých kapalin 

Nejrozsáhlejší skupinou látek schopných samovznícení na základě chemických reakcí 

jsou oleje a tuky rostlinného původu. Minerální oleje jsou schopné samovznícení při vyšších 

teplotách za předpokladu, že jsou znečištěné příměsi rostlinných olejů. Oxidaci za nízkých 

teplot podléhají především oleje, které obsahují velké množství nenasycených mastných 

kyselin (např. lněný, bavlníkový, konopný, slunečnicový a sojový). 

Oleje a tuky podléhají samovznícení jen za přítomnosti nenasycených sloučenin, při 

velkém povrchu olejů nebo tuků a při malém odvodu tepla, při optimálních poměrech olejů 

(tuků) a jimi nasáklých materiálů a při určité hustotě znečištěného materiálu. Nacházejí-li se 

v sudech a nádobách, pak nemají sklon k samovznícení [1]. 

3.2 Charakteristika rostlinných olejů 

Rostlinné oleje jsou tvořeny triglyceridy – estery, především nenasycených vyšších 

mastných kyselin, jako je například kyselina olejová, linolová a linolenová. Jedná se nejčastěji 

o kyseliny s 18-ti členným uhlíkatým řetězcem. Rostlinné oleje dělíme podle jejich reakce se 

vzdušným kyslíkem na 4 druhy: 

1) Nevysychavé (netuhnoucí) oleje, které zůstávají na vzduchu kapalné a žluknou až 

po delší době (olivový, podzemnicový, ricinový), 

2) Slabě vysychavé (mandlový a řepkovým olej), 

3) Polovysychavé, které se na vzduchu stávají polotuhými (olej bavlníkový, 

slunečnicový a makový), 

4) Vysychavé (tuhnoucí) oleje, jejichž ztuhnutí je způsobeno tím, že snadno 

polymerují a pohlcují vzdušný kyslík (ořechový, konopný). 

Rostlinné oleje mají oproti jednoduchým sacharidům (glukóza, fruktóza) různou 

stavbu a strukturu molekuly. Proto rostlinné oleje a tuky mohou sloužit jako suroviny pro 

velký počet výrobků. V našich podmínkách se pěstují jako hlavní olejniny řepka a slunečnice, 

přičemž současné době má největší možnosti nepotravinářského využití řepkový olej [6]. 

http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/databaze/Konopi_sete.htm
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3.3 Využití rostlinných olejů 

Průmyslové využití rostlinných olejů se uplatňuje při výrobě mnoha produktů, které se 

používají k výrobě plastických hmot, pryskyřic, laků, detergentů, umělých vláken, mazacích 

prostředků, aditiv aj. Spotřeba olejů a tuků pro průmyslovou výrobu je značná, viz Tab. 1. 

Tab. 1: Nepotravinářské využití rostlinných olejů a tuků [6] 

Olej Průmyslové využití 

sojový      laky, barvy, mýdla, mazadla, alkydové plasty, změkčovadla, stabilizátory 

PVC, fermeže 

slunečnicový  barvy, laky (málo významné) 

světlicový   rychleschnoucí technické oleje, alkydové pryskyřice, laky, barvy, fermeže 

řepkový  mazadla, tenzidy, barvy, laky, PE aditiva, hydraulický a motorový olej 

lněný  laky, barvy, fermeže, linolea, tiskařské barvy, alkydové pryskyřice, 

změkčovadla, PVC stabilizátory 

makový    vysoce jakostní barvy, fermeže, farmaceutický průmysl 

hořčičný mýdla, léčiva, textilní průmysl 

ricínový    sebazinová kyselina: pro změkčovadla a polyamidy, parfémy,  

Další možnosti uplatnění olejů je v kosmetickém, těžařském a stavebním průmyslu 

(šalování betonových staveb) apod. [6].  

3.4 Vliv chemického složení olejů na proces samovznícení 

Sklon k samovznícení je ovlivněn především množstvím nenasycených mastných 

kyselin, které mají ve své molekule jednu anebo víc dvojných vazeb. Rostlinné oleje obsahují 

v podstatě tyto mastné kyseliny: palmitovou, stearovou, olejovou, linolovou a linolenovou. 

Pro potřeby posouzení požárního nebezpečí je tedy nutné vědět, u kterých kyselin se dvojná 

vazba vyskytuje a kolik jich v molekule je. 
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Tab. 2: Základní rozdělení mastných kyselin dle počtu dvojných vazeb [1] 

Kyselina palmitová C15H31COOH Bez dvojných vazeb 

Kyselina stearová C17H35COOH Bez dvojných vazeb 

Kyselina olejová C17H33COOH Jedna dvojná vazba 

Kyselina linolová C17H31COOH Dvě dvojné vazby 

Kyselina linolenová C17H29COOH Tři dvojné vazby 

 

Z Tab. 2 vyplývá, že nejvíce dvojných vazeb má kyselina linolenová, tudíž oleje a 

tuky s vysokým obsahem kyseliny linoleové mají největší sklon k samovznícení. Vysoký 

obsah kyseliny linolenové a linolové mají například lněný, dřevný, konopný a sojový olej [1].  

3.5 Jodové číslo 

Obsah nenasycených sloučenin v olejích se nejčastěji hodnotí pomocí jodového čísla. 

Tato analytická metoda využívá schopnost nenasycených sloučenin kvantitativně vázat 

halogeny. Při reakci vzniká z dvojné vazby jednoduchá a množství navázaného jódu 

poskytuje určitou informaci o sklonu látky k samozahřívání. 

Jodové číslo označuje množství jódu v gramech, které bylo navázané na 100 gramů 

zkoušené látky. Rostlinné oleje s jodovým číslem větším než 100 mají velký sklon 

k samovznícení (viz Tab. 3). Pro jiné tuky toto pravidlo neplatí. Rybí tuk má například 

poměrně vysoké jodové číslo, přesto je jeho sklon k samovznícení sporný. Je to způsobeno 

tím, že čerstvý rybí olej obsahuje antioxidanty, tj. látky zabraňující oxidaci. Stárnutím nebo 

působením teploty se antioxidanty v rybím oleji rozkládají a tím se rybí olej stává 

samovznětlivým [5].  

Nevysýchavé oleje nemají sklon k samovznícení. Ze živočišných olejů mají sklon 

k samovznícení jen oleje ryb a mořských živočichů. Samotné jodové číslo nemůže být 

všeobecným ukazatelem sklonu k samovznícení olejů a tuků [1]. 
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Tab. 3: Rozdělení olejů a tuků dle jodového čísla [1] 

Název 

Teplota Jodové 

číslo 

Sklon 

k samovznícení vzplanutí [° C] vznícení [° C] 

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 
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3.6 Podmínky procesu samovznícení nenasycených olejů a tuků 

Iniciace procesu samozahřívání a následného samovznícení u nenasycených olejů a 

tuků musí splňovat následující předpoklady týkající se tepelných podmínek: 

- Olej nebo tuk musí mít sklon k samovznícení (tzn. vysoké jodové číslo a nízký 

obsah antioxidantů). 

- Olej nebo tuk musí být nasáklý do porézního, vláknitého materiálu (nejčastěji 

bavlna, len, celulóza, piliny, korek, ale také polymerní materiály jakými jsou 

polyuretan, mikroporézní guma, a dokonce i anorganické materiály jako např. 

skelná vata 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 měrný povrch větší, tím 

aktivněji reaguje atmosférický kyslík s olejem nebo tukem). 

- Olej musí být rozptýlený na vláknitém a porézním materiálu (nosiči) 

v kritickém množství (je-li porézní materiál málo nasycený nebo přesycený, 

k samovznícení většinou nedochází). Kritické množství je nutné stanovit 

experimentálně a u každého druhu nosiče se toto množství odlišuje. 

- V hořlavém materiálu musí být zabezpečená akumulace tepla (při tepelných 

ztrátách nemůže dojít k samovznícení). 

Průběh procesu samovznícení může být výrazně ovlivněn přítomností nečistot nebo 

přísad, které se do olejů a tuků přidávají. Do některých nátěrových hmot se přidávají látky, 

které urychlují vysýchání nátěrů (sikativy) a zároveň působí jako katalyzátory procesu 

samovznícení. Zvláštní postavení mezi vysýchavými oleji má lněná napouštěcí fermež (směs 

vysýchavých olejů rozpuštěných v organických rozpouštědlech s přídavkem sušidla). Je to 

hořlavá světlá kapalina a za normálních podmínek není nebezpečná. Hasí se vodou a pěnou. 

Fermež připravená z lněného oleje má velkou schopnost k samovznícení, ačkoli má nižší 

jodové číslo než lněný olej, Je to způsobeno tím, že se do fermeže přidávají sikativy 

urychlující její vysychání, tj. oxidaci a polymerizaci za uvolnění tepla.  
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Důležitou podmínkou pro samovznícení olejů, tuků nebo fermeže, je zvětšení měrného 

povrchu (poměr mezi objemem a plochou povrchu) a tím i zvětšení plochy 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 napuštěného smáčedlem je silně závislé na jejich 

hmotnostním poměru. 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, avšak palivo se spotřebuje dříve, než dojde 

k řetězové reakci a vývinu tepla potřebnému k samovznícení. U fermeže aplikované na 

bavlněnou vatu je nejaktivnější poměr 2 hmotnostní díly fermeže k 1 hmotnostnímu podílu 

vaty. Pro každou látku se tento poměr mění a určuje se experimentálně [1]. 

3.7 Samovznícení minerálních olejů, mazacích tuků a nátěrových hmot 

Minerální oleje a mazací tuky by prakticky neměly mít sklon k samovznícení, avšak 

některé případy požárů byly přisuzovány minerálním olejům nasáklým do čistící bavlny. 

V těchto případech je potřeba brát v úvahu možné znečištění čistící bavlny různými látkami, 

které mohou iniciovat oxidaci minerálních olejů, anebo mohou být příčinou samozahřívání. 

Podobně jako samovznícení olejů a tuků probíhá samovznícení nátěrových látek, 

obsahují-li vysýchavé oleje. V praxi se s olejovými nátěrovými látkami setkáváme nejčastěji. 

Další hořlavé kapaliny na rozdíl olejů a tuků se mohou vznítit například ve směsi s jinými 

látkami. Látky, které obsahují ve své molekule kyslík, se mohou vznítit při styku s oxidačními 

prostředky (peroxidy kovů, chlorečnany, manganistan draselný apod.) [1].  

Ojediněle může dojít k samovznícení pracích prostředků (práškové mýdlo, prací 

prášky, mýdlové vločky), které mohou obsahovat nenasycené mastné kyseliny. Samovznícení 

těchto látek ovlivňuje například špatně vysušené mýdlo a vysoko vrstvené obaly s 

nedostatečným prouděním vzduchu, vlhkost, zvýšená teplota prostředí při skladování a 

dlouhodobé uskladnění bez přerovnání [5]. 
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4 Mackey test 

4.1 Experimentální Mackey test 

Experimentální Mackey test byl navržen pro hodnocení samozahřívání spojeného 

s oxidací olejů používaných v textilním průmyslu. Poprvé byl představen roku 1895 v USA 

profesorem Mackeyem, 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 [3].  

Princip Mackey testu spočívá v tom, že malý vzorek materiálu je vystaven působení 

vyšší teploty a sleduje se nárůst teploty, k němuž ve vzorku může docházet. Je – li olej 

dostatečně reaktivní, nahromaděná naolejovaná nebo znečištěná bavlna se může samovolně 

zahřát až na teplotu žhnutí a dokonce aktivně hořet. V jedné z prvních verzí Mackey testu (viz 

Obr. 1) 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
o 
C). Jestliže dosáhne teploměr 

hodnoty 200
o 
C během 2 hodin, olej je hodnocen jako nebezpečný. Jestliže za 1 hodinu 

nepřestoupí teplotu 100
o 
C, je možné říct, že olej nemá sklon k samovznícení [3] [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Nákres první verze Mackey testu [7] 
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Mackey test prošel v průběhu svého vývoje mnohými vylepšeními a změnami. Zjistilo 

se, 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 - například olivový olej, který je považován za látku se sklonem 

k samovznícení, nepřekročil ve stanovené době teplotu 100° C a tudíž byl hodnocený jako 

látka beze sklonu k samovznícení. Modifikované verze Mackey testu se liší například 

v hodnotících kritériích, konstrukčním uspořádáním aparatury, délkou zkoušky, zkušebními 

podmínkami nebo poměrem zkušební látky a nosiče [3]. 

V dnešní době se Mackey test používá především ke stanovení sklonu k samovznícení 

olejů, tuků, nátěrových hmot a čisticích prostředků. Při zkoušce se simulují nejideálnější 

podmínky pro samovznícení. Nosičem je čistá bavlněná vata, která se napustí zkoušenou 

látkou a zahřívá se v přístroji po stanovenou dobu. V průběhu zkoušky je zabezpečen 

kontinuální přívod vzduchu ke vzorku a pomocí termočlánku nebo teploměru se sleduje 

nárůst teploty. Teplota se v pravidelných intervalech odečítá a zaznamenává do tabulky. 

Podle průběhu teplot se následně posuzuje sklon látky k samovznícení [1].  

 

4.2 Diferenciální Mackey test  

Diferenciální Mackey test popisuje mezinárodní norma ASTM D3523-92 (2002) – 

Standard Test Metod for Spontaneous Heating Values of Liquids and Solids (Diferential 

Mackey Test) – účinnost od r. 1992. 

Princip diferenciálního Mackey testu spočívá v určení hodnoty samovolného zahřívání 

(SHV). Základem je měření nárůstu teplot dvou vzorků umístěných v identických nádobách 

při konstantní teplotě zahřívání. Prvním vzorkem je tzv. referenční vzorek, což je čistá 

chirurgická gáza, a druhým vzorkem je chirurgická gáza napuštěná zkoušeným vzorkem. 

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, 

v případě nutnosti i déle. Maximální hodnota, kterou teplota vzorku se zkoušenou látkou 

převyšuje odpovídající teplotu referenčního vzorku, je vyhodnocena jako SHV.  
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Diferenciální Mackey test je v současné době poslední verzí testu. Na Obr. 2 je 

vyfotografován Diferenciální Mackey přístroj využívaný na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TU v Ostravě. 

 

 

Obr. 2: Diferenciální Mackey test 

 

Tato metoda se vztahuje na neadiabatické stanovení hodnoty samovolného zahřívání 

(SHV - The Spontaneous Heating Values) kapalných a pevných látek. Je použitelná pro látky, 

které jsou při zkušební teplotě stálé.  

Hodnota SHV získaná touto metodou je kvalitativním ukazatelem stupně 

samozahřívání, vystaví-li se vzorek působení vzduchu při zkušební teplotě. Tyto hodnoty 

nejsou použitelné pro kapaliny na kovovém nebo kontaminovaném povrchu, nýbrž pro 

kapalné a pevné látky nanesené na celulózovém povrchu.  

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 [2]. 
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5 Stanovení sklonu rostlinných olejů k samovznícení pomocí 

diferenciálního Mackey testu 

Tato kapitola se zabývá měřením sklonu rostlinného oleje k samovznícení metodou 

diferenciálního Mackey testu s následným stanovením hodnoty samovolného zahřívání 

(SHV). Při měření jsem postupovala podle standardní zkušební metody pro stanovení hodnoty 

SHV kapalných a pevných látek (dle normy ASTM D 3523-92 [2]).  

5.1 Příprava a pracovní postup 

5.1.1 Pomůcky pro měření 

- Laboratorní ohřívač,  

- chladič s hadicemi, 

- 2 termočlánky typu J, 

- 1 termočlánek typu K, 

- termoregulátor, 

- digitální váha,  

- pinzeta, 

- bavlněná gáza a 

- zařízení pro záznam teploty (InstruNet hardware a software).  

5.1.2 Příprava aparatury 

Na Obr. 3 je znázorněno uspořádání aparatury. Nerezová nádoba je umístěna na 

elektrickém ohřívači, přičemž plášť tvoří vyhřívací lázeň a je naplněn etylenglykolem. 

Nádoba má dva vývody z vyhřívací lázně, jeden vpředu a druhý vzadu. Předním vývodem 

prochází termočlánek (typu K) měřící teplotu v lázni, a na zadní vyústek je připevněno vodní 

chlazení. Dále se nachystají stojany k uchycení termočlánků. Horní termočlánek typu J slouží 

k měření teploty zkoumaného vzorku a dolní k měření teploty referenčního vzorku. 

Termočlánky jsou pomocí sběrnice spojeny s měřicí kartou v PC. Sběrnice je také spojena 

s přístrojem, který zajišťuje vypínání ohřevu aparatury při dosažení předem zvolené teploty. 

Napájecí kabel ohřívače se zapojí do této tepelné pojistky, na které byla v našem případě 

zvolena teplota 300
o 
C.  
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Obr. 3: Popis aparatury 

 

 

5.1.3 Nastavení programu InstruNet 

Tento program slouží k zaznamenávání naměřených hodnot. Po spuštění programu 

InstruNet v sekci “Direct to Excel” se zobrazí “Panel control”. Ve volbě “Channels” 

aktivujeme požadované kanály (pro testovaný vzorek ch4 a pro referenční ch7). Ve volbě 

„Setup“ pozměníme „PPS“ na hodnotu 360, což je celkový počet odečtených hodnot. Poté 

potřebujeme nastavit časový interval, což učiníme v položce „Sample rate“. Jelikož chceme 

odečítat údaje jednou za minutu, tedy 1/60s, uvedeme hodnotu 0,01667. V položce „Num of 

scans“ ponecháme hodnotu 1, což znamená, že všechny zápisy budou zapsané v 1 souboru. 

Toto nastavení potvrdíme stisknutím tlačítka „OK“. Takto nastavený program InstruNet 

můžeme spustit tlačítkem „START“. Po té by se měl otevřít dokument aplikace  MS Excel, 

kde se v minutových intervalech načítají naměřené hodnoty. 

Košík 
s referenčním 

vzorkem 

Košík se 

zkoumaným 

vzorkem 

Přívod vzduchu 

Termočlánek, 
měřící teplotu 

lázně 

Vodní chlazení 

Termočlánky typu J 
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5.1.4 Slepý pokus (kalibrace aparatury) 

Slepý pokus probíhá tím způsobem, že do každého drátěného košíku připravíme 20 g 

čisté bavlněné gázy. Do košíků vložíme příslušné termočlánky a zasuneme je do vyhřívacích 

komor. Aparaturu zahříváme do doby, kdy lázeň dosáhne varu (přibližně 190
 o 

C) a od tohoto 

momentu budeme pokračovat v odečítání hodnot obou čidel do tabulky ještě po dobu 4 hodin. 

Ze zaznamenaných hodnot se vyfiltruje každá třicátá minuta, ze kterých se vypočte průměrná 

přístrojová nula. 

5.1.5 Příprava vzorku 

Při měření jsem použila jako zkoušený vzorek slunečnicový olej jednodruhový 

značky Carolina (viz Obr. 4), přičemž jsem provedla stanovení 2 navážek (10 g a 20 g), 

každé po 3 měření. Nejprve jsem si odvážila 2 x 20 g bavlněné gázy. Z toho jsem část 

umístila na dno drátěného košíku a část jsem nechala nasáknout 10 g (20 g) oleje. Napuštěnou 

gázu jsem vložila do košíku a uprostřed vytvořila jamku pro termočlánek, tak aby byl 

uprostřed zkoumané látky. Košík jsem doplnila zbylou gázou, aby vzorek mohl dostatečně 

akumulovat teplo. Obdobně jsem postupovala u druhého košíku s referenčním vzorkem 

ovšem bez vzorku hořlavé kapaliny. 

 

 

Obr. 4: Slunečnicový olej jednodruhový 
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5.1.6 Měření hodnoty samovolného vznícení (SHV) 

Připravené vzorky umístěné v drátěných košíčcích vsuneme do otvorů v nerezové 

nádobě a uzavřeme víkem. Nastavíme pojistku a zapneme elektrický ohřívač. Poté spustíme 

program InstruNet, který bude zaznamenávat teplotu lázně a obou vzorků. Od této chvíle 

začínáme sledovat nárůst teploty vzorku. Z průběhu daných teplot pak stanovíme, zda daná 

látka má nebo nemá sklon k samovznícení.  

5.1.7 Výpočet a vyhodnocení SHV 

Hodnota SHV se vypočte dle následujících vzorců [2]: 

∆T = TS - TR 

∆TB = BS – BR 

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

SHV = teplota samovolného vznícení – maximální rozdíl teplot mezi zkoušenou 

látkou a referenčním vzorkem po kalibraci 

TS = maximální teplota vzorku během testu [
o 
C] 

TR = teplota referenčního vzorku v době TS [
o 
C] 

∆T = rozdíl teplot při maximální teplotě zkoumaného vzorku 

BR = vyrovnávací teplota referenční strany během slepého pokusu [
o 
C] 

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

∆TB = průměrná přístrojová nula 

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

Čím je tato hodnota vyšší, tím je látka k samovznícení náchylnější. Je-li však výsledná 

hodnota záporná, látka nemá sklon k samovznícení. 
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5.1.8 Přesnost výsledků 

V normě [2] není vyjádřena požadovaná přesnost výsledku, protože měření jsou 

náročná časově i finančně a zpracovatelům normy se nepodařilo zajistit dostatečný počet 

měření spolupracujících laboratoří.  

Nejčastěji používané charakteristiky pro přesnost jsou aritmetický průměr (neboli 

střední hodnota) a směrodatná odchylka. K výpočtu směrodatné odchylky je však potřeba 

přibližně 20 a více výsledků. 

Střední hodnota se vypočte pomocí vzorce [8]:  

 

Směrodatná odchylka se vypočte pomocí vzorce [8]: 

 

 

Směrodatná odchylka měří rozptyl hodnot kolem průměru a platí, že s = 0 pouze 

tehdy, rovnají-li se všechna data stejné hodnotě, jinak s > 0. Stejně jako aritmetický průměr je 

i směrodatná odchylka silně ovlivněna extrémními hodnotami a i jedna nebo dvě odlehlé 

hodnoty hodnotu směrodatné odchylky silně zvyšují [8].  

5.2 Slepý pokus 

Jak již bylo zmíněno, samotnému měření sklonu rostlinného oleje k samovznícení 

předchází kalibrace přístroje, tzv. slepý pokus, kterým se stanoví průměrná přístrojová nula. 

Byla provedena 2 měření z důvodu větší přesnosti výsledné hodnoty průměrné přístrojové 

nuly. Z Grafu 1 a Grafu 2 je patrné, že nárůst teploty měl v obou případech podobný průběh. 
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5.2.1 Měření č. 1 

 

Graf 1: Průběh teplot slepého pokusu č. 1 

 

5.2.2 Měření č. 2 

 

Graf 2: Průběh teplot slepého pokusu č. 2 
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5.2.3 Vyhodnocení slepého pokusu 

Z grafů je možné vyčíst, že zaznamenané teploty druhého vzorku, tzn. vzorku 

umístěného v košíku pro zkoumaný vzorek, jsou vyšší než u prvního vzorku (v košíku pro 

referenční vzorek). Tento teplotní rozdíl může být způsoben uspořádáním přístroje nebo 

znečištěním košíku od zkoušeného materiálu. Z toho vyplývá, že strana přístroje, kde je 

umístěný vzorek se zkoumanou látkou, vykazuje průměrný nárůst teploty vyšší než referenční 

vzorek. Průměrná přístrojová nula musí být větší než nula.  

Hodnota průměrné přístrojové nuly byla vypočítaná pomocí zaznamenaných hodnot a 

dostupných vzorců. Výpočet potvrdil analýzu grafu a výsledná hodnota průměrné přístrojové 

nuly je 11,16
o 
C. Výpočet uvádí Příloha č. 1. Tato hodnota je velmi důležitá pro správné 

určení hodnoty SHV.  

5.3 Stanovení teploty samovznícení rostlinného oleje (10 g) 

Po vypočtení průměrné přístrojové nuly, jsem přistoupila k samotnému stanovení 

sklonu rostlinného oleje k samovznícení. Nejprve jsem provedla 3 měření s navážkou v 

poměru 20 g gázy ku 10 g rostlinného oleje, tedy v poměru 2:1. 

5.3.1 Stanovení (2:1) č. 1 

Při tomto měření jsem nechala napustit 20 g gázy množstvím 10,08 g slunečnicového 

oleje. Průběh teplot znázorňuje Graf 3 a výpočet výsledné hodnoty uvádí Příloha č. 1. 

 

Graf 3: Průběh teplot (2:1), měření č. 1 
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5.3.2 Stanovení (2:1) č. 2 

Při druhém měření jsem použila 19,2 g gázy a 10,08 g slunečnicového oleje. Průběh 

teplot znázorňuje Graf 4 a výpočet výsledné hodnoty uvádí Příloha č. 1. 

 

Graf 4: Průběh teplot (2:1), měření č. 2 

5.3.3 Stanovení (2:1) č. 3 

Při třetím měření jsem navážila 19,97 g gázy a 10,08 g oleje. Průběh teplot je 

znázorněn na Grafu 5 a vpočet výsledné hodnoty je uveden v Příloze č. 1. 

 

 

Graf 5: Průběh teplot (2:1), měření č. 3 
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5.4 Stanovení teploty samovznícení rostlinného oleje (20 g) 

Po provedení měření s navážkou v poměru 2:1 jsem přistoupila k měření s navážkou v 

poměru 20 g gázy ku 20 g rostlinného oleje, tedy v poměru 1:1. Stejně jako v předchozím 

případě jsem provedla 3 měření. 

5.4.1 Stanovení (1:1) č. 1 

Při prvním měření jsem nechala napustit 19,98 g gázy množstvím 20,08 g 

slunečnicového oleje. Průběh teplot znázorňuje Graf 6 a výpočet výsledné hodnoty uvádí 

Příloha č. 1. 

 

 

Graf 6: Průběh teplot (1:1), měření č. 1 

5.4.2 Stanovení (1:1) č. 2 

Při druhém měření jsem použila 19,9 g gázy a 20,04 g slunečnicového oleje. Průběh 

teplot znázorňuje Graf 7. Z tohoto grafu je možné vyčíst, že přibližně v 80. minutě došlo 

k poklesu teploty. Tento pokles trval přibližně 3 minuty a mohl být způsoben chybou 

v měřícím systému, kdy mohlo dojít k posunutí termočlánku uvnitř vzorku, případně k 

povolení spoje do sběrnice. Výpočet výsledné hodnoty SHV je uveden v Příloze č. 1. 
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Graf 7: Průběh teplot (1:1), měření č. 2 

 

5.4.3 Stanovení (1:1) č. 3 

Při třetím měření jsem navážila 19,98 g gázy a 20,08 g oleje. Průběh teplot je 

znázorněn na Grafu 8 a vpočet výsledné hodnoty je uveden v Příloze č. 1. 

 

 

Graf 8: Průběh teplot (1:1), měření č. 3 
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5.5 Vyhodnocení měření 

Pomocí Mackey testu jsem zhodnotila nárůst teploty gázy napuštěné rostlinným 

olejem v poměrech 2:1 a 1:1. Následně jsem vypočítala výsledné hodnoty SHV (viz Tab. 4). 

Vyšší náchylnost k samovznícení vykazuje poměr 2:1, jedná se však o velmi malý rozdíl, 

zejména ve srovnání s rozdíly mezi jednotlivými stanoveními.  

Tab. 4: Výsledné hodnoty SHV 

 

 

 

 

  Slepý pokus Poměr 2:1 Poměr 1:1 

1. měření 0,11 144,90 102,36 

2. měření 1,35 67,63 100,73 

3. měření - 105,60 114,32 

Aritmetický průměr 0,73 106,04 105,81 



33 

 

Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo určit pomocí Mackey testu přesnost aparatury, a to 

porovnáním výsledných hodnot samovolného zahřívání u různých navážek rostlinného oleje. 

U vzorků s navážkou 20 g gázy ku 10 g rostlinného oleje a 20 g gázy ku 20 g oleje jsem 

provedla měření průběhu nárůstu teplot a následné vypočtení výsledné hodnoty samovolného 

zahřívání. Není možné určit přesnou hodnotu samovolného zahřívání, proto je potřeba udělat 

více měření a z výsledných hodnot pak vypočíst aritmetický průměr pro přiblížení se správné 

hodnotě. Pro relativně přesné stanovení je potřeba provést minimálně 20 měření, avšak 

existují i metody odhadu správné hodnoty i při malém počtu měření. Jelikož je měření časově 

náročné, provedla jsem pouze 3 od každé navážky. Vzhledem k tomu, že byla při měření 

zjištěna chyba, která mění výsledek až o 40° C, ve stanovení přesnosti jsem nepokračovala. 

Nejdříve je tedy nutné chybu opravit a po té měřit pro ověření přesnosti.  

V průběhu měření bylo totiž zjištěno, že tepelná pojistka nereaguje v souladu 

s programem InstruNet. V závěru měření, kdy dochází k velmi rychlému nárůstu teploty, 

zaznamenává pojistka vyšší teploty než program InstruNet a tudíž vypíná zahřívání dříve, než 

je dosaženo požadovaných hodnot. V důsledku toho nesouladu mezi tepelnou pojistkou a 

programem dochází k velkým rozdílům v naměřených výsledcích. Jako řešení tohoto 

problému bych navrhla vyřazení pojistky a vypínání buď obsluhou anebo pomocí programu 

InstruNet. 

Poměry tedy sice byly porovnány, ale přesnost stanovena nebyla. Na základě pokusů 

byla zjištěna nevhodná konfigurace aparatury a nutnost změny. Předchozí práce však 

potvrzují, že metoda Mackey test je vhodnou metodou pro hodnocení sklonu olejů 

k samovznícení, a proto zvýšení přesnosti bude přínosem pro volbu preventivních opatření a 

následné zvýšení bezpečnosti. Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že rozdíl 

v poměrech nemá zásadní vliv na určení, zda olej je nebo není náchylný k samovznícení.  
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Příloha č. 1 

1) Slepý pokus 

Stanovení č. 1:  Stanovení č. 2: 

p = 99,7 kPa 

Tokolí = 23,3
o 
C 

p = 99,85 kPa 

Tokolí = 23,7
o 
C 

BS1 = 155,82 

BR1 = 143,23 

∆TB1 = BS1 – BR1 

∆TB1 = 12,59
o 
C 

BS2 = 155,96 

BR2 = 146,25 

∆TB2 = BS2 – BR2 

∆TB2 = 9,72
o 
C 

 

 

∆TB = 11,16
o 
C 

 

 

2) Stanovení SHV (2:1) 

Stanovení č. 1: Stanovení č. 2: Stanovení č. 3: 

p = 98,6 kPa 

Tokolí = 24,1
o 
C 

p = 98,4 kPa 

Tokolí = 24
o 
C 

p = 99,9 kPa 

Tokolí = 22,6
o 
C 

TS1 = 307,3
o 
C 

TR1 = 151,24
o 
C  

∆T1 = 156,06
o 
C 

TS2 = 229
o 
C 

TR2 = 150,21
o 
C  

∆T2 = 78,79
o 
C 

TS3 = 264,58
o 
C 

TR3 = 147,82
o 
C  

∆T3 = 116,75
o 
C 

∆TB = 11,16
o 
C 

∆TC = ∆T - ∆TB 

∆TC1 = 144,9oC  

∆TB = 11,16
o 
C 

∆TC = ∆T - ∆TB 

∆TC2 = 67,63oC  

∆TB = 11,16
o 
C 

∆TC = ∆T - ∆TB 

∆TC3 = 105,6oC  

 



ii 

 

 

SHV = 106,04
o 
C 

 

 

3) Stanovení SHV (1:1) 

Stanovení č. 1: Stanovení č. 2: Stanovení č. 3: 

p = 98,9 kPa 

Tokolí = 20,08
o 
C 

p = 99,9 kPa 

Tokolí = 20,04
o 
C 

p = 99,9 kPa 

Tokolí = 20,08
o 
C 

TS1 = 265,38
o 
C 

TR1 = 151,86
o 
C  

∆T1 = 113,52
o 
C 

TS2 = 261,5
o 
C 

TR2 = 149,6
o 
C  

∆T2 = 111,89
o 
C 

TS3 = 272,73
o 
C 

TR3 = 147,25
o 
C  

∆T3 = 125,48
o 
C 

∆TB = 11,16
o 
C 

∆TC = ∆T - ∆TB 

∆TC1 = 102,36oC  

∆TB = 11,16
o 
C 

∆TC = ∆T - ∆TB 

∆TC2 = 100,73oC  

∆TB = 11,16
o 
C 

∆TC = ∆T - ∆TB 

∆TC3 = 114,32oC  

 

 

SHV = 105,81
o 
C 


