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Poţáry hořlavých kapalin způsobené samovznícením nejsou často zaznamenávány, 

přesto by se takto vzniklým poţárům měla věnovat jistá pozornost. Pochopení tohoto jevu 

komplikuje skutečnost, ţe k němu dochází u různých materiálů, pevných i kapalných, ale 

také za různých vhodných podmínek, za kterých samovznícení vzniká. 

V teoretické části své diplomové práce jsem uvedl několik případů velkých poţárů 

vzniklých samovznícením. Je zde rozebráno samovznícení obecně a popisuji postup dvou 

zkušebních metod, podle kterých jsem hodnotil náchylnost kapalin k samovznícení. 

V praktické části se zmiňuji o zkoumaných kapalinách a popisuji průběh měření. 

Cílem diplomové práce je posoudit u vybraných olejů sklon k samovznícení a porovnat 

výsledky dvou metod z hlediska pouţití pro hodnocení sklonu k samovznícení. 

 

Klíčová slova: samovznícení, hořlavé kapaliny, teplota vzplanutí, teplota vznícení, 

Mackey test, oleje, poţáry v izolacích. 
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Fires of flammable liquids that are caused by spontaneous combustion are often not 

recorded, yet such fires should be given some attention. Understanding of this phenomenon 

is complicated by the fact that it occurs in various materials, solids and fluids, but also in 

various suitable conditions in which spontaneous combustion occurs. 

In the theoretical part of my thesis some cases of major fires that were caused by 

spontaneous combustion are introduced. The spontaneous combustion in general is 

analyzed here and also the procedure of two test methods by which the susceptibility to 

spontaneous combustion of fluids is evaluated. 



In the practical part the rated liquids and the description of the measurement 

process are mentioned. The aim of this thesis is to evaluate the tendency of selected oils to 

spontaneous combustion and to compare the results of the two different methods in terms 

of the use for evaluation of liquid tendency to spontaneous combustion. 
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Úvod 

V současné době se většinou ve všech pracovních odvětvích, skladech, ale také 

v domácnostech setkáváme s hořlavými kapalinami. Šetřením poţárů bylo zjištěno, ţe jejich 

častou příčinou je iniciace par hořlavých kapalin. Rovněţ by neměla být podceňována sice 

méně častá příčina poţárů, ale poměrně závaţná, a tou je proces samovznícení, při kterém 

nedochází k iniciaci jiným zápalným zdrojem, nýbrţ fyzikální, chemickou nebo biologickou 

reakcí v látce samotné. 

 

V systému hořlavá látka - kyslík, který není v chemické rovnováze, můţe docházet 

k reakci sloţek i pod teplotou vznícení ve snaze dosaţení rovnováhy. Průběh této reakce je 

většinou pomalý a mnoţství tepla, které se za časovou jednotku uvolní, je tak malé, ţe se toto 

teplo stihne rozptýlit do okolí a v systému se teplota nemění. Pokud působením vnějších vlivů 

teplo do okolí odvedeno není, ale zůstává v systému, zvýší se jeho teplota. Po čase dle 

podmínek můţe být v systému dosaţeno teploty vznícení, coţ můţe být příčinou poţáru.  

 

Samovznícením vzniklé havárie a další nehody, nejsou tak časté jako poţáry, které 

vznikly v důsledku vnější iniciace, přesto tímto způsobem můţe docházet ke stejně vysokým 

škodám. Například 26. 11. 2012 ve výrobní a skladovací hale firmy INTERRA, a.s., Nučice 

vznikl poţár vlivem chemického samovznícení v laboratoři, kde škoda dosáhla 20 milionů 

korun a dne 15. 4. 2005 byl nahlášen poţár hradu Pernštejn, přesná příčina poţáru nebyla 

zjištěna, ale jako nejpravděpodobnější verze byla uvedena chemické samovznícení, způsobené 

zatečením laku do prachových podílů pod podlahu. Škoda byla vyčíslena asi na 50 milionů 

korun. 

 

K poţárům kapalin v průmyslu dochází nejčastěji při úniku z přírub, netěsnostmi 

zařízení, nebo z důvodu korozivního porušení potrubí i nádob. Poţár můţe vzniknout 

z prosakování oleje nebo jiné organické kapaliny do izolačního pláště horkých potrubí, i kdyţ 

pouţitý materiál není za běţných podmínek hořlavý. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou metod, které hodnotí oleje 

z hlediska příčiny poţárů v izolaci., a to podle metody Diferenciální Mackey test a podle 

poměru teploty vznícení a vzplanutí. 
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Součástí této diplomové práce je stanovení teplot samovznícení u vybraných olejů, jiţ 

zmíněnými metodami a jejich porovnání z hlediska vhodnosti pouţití, operativnosti  

a rychlosti při vyuţití v praxi. 
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1 Havárie a poţáry způsobené samovznícením 

Kromě rostlinných olejů, mohou mít k samozáhřevu sklon i jiné hořlavé kapaliny. 

Jsou-li splněny základní podmínky k zahájení procesu samovznícení, jsou tyto kapaliny 

příčinou poţárů, nejčastěji v případě, kdy je kapalina vstřebána do pevných materiálů pórovité 

či vláknité povahy. Mezi základní podmínky nutné k zahájení procesu samovznícení patří 

dostatečná doba, přístup kyslíku, patřičný poměr pevné a kapalné sloţky a vhodné podmínky 

pro akumulaci tepla.[6] 

 

Největší mnoţství hořlavých kapalin se pouţívá v průmyslu, ať uţ pro jejich 

zpracování nebo se vyuţívají jako paliva. Při jejich úniku můţe dojít k nasáknutí izolace 

potrubí, ve kterém proudí, nebo můţe být potřísněna izolace dalších zařízení.[6] 

 

U organických látek je známo, ţe jednou z jejich vlastností je jejich malá odolnost 

proti teplotě. Dostanou-li se takovéto látky do kontaktu s horkým povrchem, začínají se 

rozkládat a jejich teplota vznícení se můţe velmi sníţit. Lehce podceňované mohou být brány 

úniky hořlavých kapalin s vyšším bodem vzplanutí, a to z důvodu, ţe tato teplota se můţe 

pohybovat dostatečně vysoko nad pracovní teplotou, stejně tak teplota vznícení je poměrně 

vysoká, v publikacích bývá uvedena aţ kolem 300 °C. V případě vsáknutí takové kapaliny  

do izolace, je třeba brát v úvahu, ţe teplota samovznícení oproti teplotě vznícení je mnohem 

niţší, a to aţ o 100 – 200 °C.[6] 

 

Dopady nehod vznikající v důsledku samovznícení hořlavých kapalin nanesených 

na pevných nosičích, mohou být velmi závaţné. Mannan popisuje několik případů těchto 

nehod. K jedné z nich došlo 3. 7. 1987 v chemickém podniku BP Chemicals EO, Antverpy, 

Belgie. Došlo k výbuchu na koloně pro čištění etylenoxidu. Rozklad této chemické látky 

a následná exploze zapříčinil několik sekundárních poţárů. Výbuchy a vymrštěné trosky 

zařízení přivodily značné škody na majetku a bylo zraněno 14 pracovníků. Při vyšetřování 

byla jako nejpravděpodobnější příčina uvedena únik etylenoxidu do izolace, tam docházelo 

k samovolnému zahřívání a následné vznícení unikající kapaliny, které vedlo aţ k samotnému 

vzplanutí kapaliny vně samotné kolony.[7] 
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Samovznícení oleje naneseného na vláknitém či pórovitém materiálu, můţe být 

zdrojem poţáru i v jiných, méně obvyklých oblastech, neţ jen v průmyslu. Takovým 

to místem mohou být sušičky prádla a prádelny. Převáţně se jedná o podniky, ve kterých se 

nachází velké mnoţství prádla, například nemocnice, hotely a podobně. Zmíněný typ poţáru, 

se pak zde můţe vyskytnout. K poţáru prádla dochází i několik hodin po jeho uskladnění 

vyjmutého ze sušičky do pytlů z polyetylenu nebo přepravních boxů, kam se ukládají před 

ţehlením nebo přepravou. Samovolné vznícení hrozí, i přes velmi malý podíl oleje v tkanině. 

Pravděpodobně její zvýšená teplota po sušení zde představuje významnou roli. Příklady 

vzniklých poţárů[8]: 

„Požár v Orlandu, způsobil v hotelu škody za 1,5 milionů dolarů, podle oficiální 

zprávy byl způsoben v prádelně hotelu během samovznícením prádla v prádelním vozíku. 

Požár, který byl nahlášen okolo půlnoci, kompletně zničil budovu prádelny a veškeré 

příslušenství.“[8] 

 

„Prádelna ve vězení California Institute for Men byla těžce poškozená během požáru,  

k němuž došlo brzy ráno. Vyšetřovatelé určili, že požár vznikl samovznícením prádla, které 

bylo vyjmuto z horkovzdušné sušičky a umístěno do polyethylénových plastických 

transportních vozíku.“[8] 

 

Zajímavé můţe být, ţe k poţáru kapalin se sklonem k samovznícení můţe dojít, i kdyţ 

je kapalina nanesena na nehořlavý materiál, takový případ nehořlavé izolace popisuje 

Stensaas u materiálu rockwool[2]. Dne 12. 8. 2001 došlo k poţáru na těţební plošině Frigg 

gas field v Severním moři. Při údrţbě zařízení byla odstraněna izolace z rockwoolu, z části 

znečištěná triethylenglykolem. Triehtylenglykol se vyuţívá pro vysoušení produkovaného 

zemního plynu. Izolace po odstranění měla ještě nějakých 200 °C a byla umístěna 

do plastikových pytlů na odpad, které byly následně vyhozeny do kontejneru. Zhruba po šesti 

hodinách došlo k poţáru zmíněného kontejneru. 

 

Po vyšetření události, pracovníci Norské laboratoře pro výzkum poţáru došli k závěru, 

ţe se jednalo o samovznícení. Zpráva obsahuje konstatování, ţe k tomuto jevu spojenému 

s pomalou tvorbou tepla dochází pouze u olejů s vyšším bodem vzplanutí a za dobrých 

podmínek izolace. Hodnocený triethylenglykol má bod vzplanutí vyšší neţ 177 °C. [2] 
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Jedním z nejznámějších případů poţáru způsobeného samovznícením v České 

republice, byl na hradě Pernštejn - viz Obrázek 1. V místě stanoveného kriminalistického 

ohniska poţáru, byly odebrány vzorky, které byly předmětem odborného zkoumání. Při 

šetření bylo zjištěno, ţe ohnisko poţáru bylo v prostoru mezi stropem a dřevěnou podlahou. 

Na základě zjištěných skutečností byly stanoveny tři verze moţné příčiny vzniku poţáru. 

Nakonec kriminalisté uzavřeli vyšetřování s tím, ţe byl poţár zapříčiněn chemickým 

samovznícením, které bylo způsobeno zatečením laku do prachových podílů a obilných plev 

pod podlahou.[9] 

 

 

Obrázek 1: Poţár na hradě Pernštejn [9] 

 

Ze statistiky poţárů v České republice z roku 2013 [34] vyplývá, ţe poţáry způsobené 

samovznícením, vznikají nejčastěji samovznícením zemědělských plodin a odpadů - viz 

Obrázek 2. 

 

Ve statistice poţárů [34] je uvedeno, ţe v České republice v roce 2013 vzniklo asi 

17 000 poţárů. Relativně nízké zastoupení samovznícení v celkovém počtu zaznamenaných 

poţárů je ovlivněno způsobem, kterým jsou statistiky zpracovány. Značný počet poţárů bez 

škody, usmrcených a zraněných osob (zejména poţáry převáţně v přírodním prostředí 

a poţáry odpadů) jsou uvedeny v kategorii „dále nedořešeno“, v roce 2013 jich bylo 8 700. 
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Právě do této kategorii, u kterých se příčina vzniku poţáru nešetřila, mohou spadat 

poţáry, jejichţ příčinou bylo samovznícení. 

 

Obrázek 2: Počet poţárů způsobených samovznícením v ČR za rok 2013 

 

Malé procento poţárů dle [31] můţe být chybně posouzeno nebo jsou kategorizovány 

jako ohně s neznámou příčinou kvůli nedostatku znalostí vyšetřovatelů v oblasti procesů 

a materiálů způsobujících samovznícení. Celkový počet poţárů vzniklých samovznícením 

můţe být mnohem větší, neţ statisticky udávaných z důvodu nenahlašování menších poţárů. 

 

Bezpečnostní opatření minimalizující vznik poţárů zapříčiněných samovznícením 

 

Na potrubní rozvody se smí pouţívat jenom materiály, které jsou odolné proti 

chemickému působení protékajících hořlavých kapalin.[1] 

 

Potrubní rozvody hořlavých kapalin mohou být společně vedeny v kanálech 

s potrubními rozvody jiných látek za podmínky, ţe vnější povrch těchto potrubí (tepelné 

izolace) má teplotu alespoň o 50 °C niţší, neţ je teplota vznícení kterékoliv jiné dopravované 

hořlavé kapaliny.[1] 
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Při odstavení zařízení pro provedení údrţby a kontrolních prohlídek, u kterých se bude 

pracovat s plamenem (řezání, svařování), je nutné řádně zařízení i jeho potrubní rozvody 

profouknout inertním plynem (nejčastěji dusíkem) a odstranit tak ze zařízení zbytky hořlavé 

látky. Protoţe při jejich neodstranění by následně po kontaktu s vodní parou mohlo dojít 

k jejich rozkladu a hrozí vznik potenciálních nebezpečných látek.[29] 

 

Potrubní rozvod musí být veden, pokud to je moţné v takové vzdálenosti 

od technologického zařízení, aby jím nemohl být zahříván na teplotu vyšší, neţ je teplota 

vznícení dopravované kapaliny.[1] 

 

Rovněţ je velmi podstatné věnovat pozornost izolacím a ve všech prostorech 

s nebezpečnou zónou 0 a vyšší pouţít takový typ izolace, u kterého je nejniţší 

pravděpodobnost samovznícení. Jak uţ bylo zmíněno, poţár můţe vzniknout i při pouţití 

izolace, která je nehořlavá. Proto se jako preventivní opatření doporučuje při návrhu pouţití 

izolace taková, která je odolná proti nasáknutí oleje.[30] 
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2 Samovznícení a samozahřívání materiálů 

Směsi tvořené některými oleji nanesenými na pevných látkách můţeme řadit mezi 

materiály, které mohou být nebezpečné z hlediska samovznícení. Jako typický příklad je 

znečištěná bavlna, piliny a obaly nasáklé olejem. Jejich sklon k samovznícení se zvyšuje se 

zvětšováním plochy dostupné pro kyslík.[18] 

 

Takové směsi mohou vzniknout neúmyslně nebo se vytvářejí záměrně. Neúmyslný 

vznik můţe být následkem poruchy, úniky nebo nedbalosti člověka. Záměrně můţe být 

taková směs vytvořena při určitých technologických postupech, příkladem je napouštění příze 

oleji při výrobě textilu a odsávání aerosolů nátěrových hmot v lakovnách a jejich zachycení  

na filtrační tkanině. Jak v jednom, tak i v druhém případě hrozí moţné nebezpečí vzniku 

poţáru, které si ţádá jistou pozornost, a dalším zkoumáním této problematiky se můţeme 

snaţit získat informace, jak nejlépe předcházet těmto nebezpečným situacím.[18] 

2.1 Principy samovznícení a samozapálení 

Oxidace materiálů začíná při určitých charakteristických teplotách. Její hodnota závisí  

na kvalitě materiálu, pouţité zkušební metodě a celkovém geometrickém uspořádaní 

zkoušeného i zkušebního systému. Proces, při kterém dojde v důsledku samovolného 

zrychlování oxidačních reakcí k hoření hořlaviny, se nazývá vznícení.[4] 

 

V důsledku tepelného, chemického, fyzikálně-chemického nebo mikrobiologického 

impulsu na hořlavé materiály můţe dojít i při relativně nízkých teplotách k samovolnému 

zrychlení oxidace, při které za optimálních podmínek dochází k samovznícení.[4] 
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Podstata procesu samovznícení je u většiny hořlavin podobná jako u procesu vznícení. 

Pro procesy samovznícení nemusí být místo vzniku hoření totoţné s místem působení 

iniciace. Podle toho, který jev má rozhodující význam v počátečním stádiu procesu 

samovznícení na zvýšení teploty, rozdělujeme proces samovznícení do těchto skupin[4]: 

1. Samovznícení fyzikálně-chemické. 

2. Samovznícení chemické. 

3. Samovznícení biologické. 

 

Teplo potřebné pro zapálení látky v případě procesu samovznícení vzniká v samotné 

látce jako důsledek chemických, fyzikálních nebo biologických procesů.[4] 

 

Pod pojmem samovznícení si je třeba uvědomit nejen vlastní zapálení látky, ale 

komplexní samovolně probíhající proces, kde na jeho počátku je nutný tepelný impuls, který 

povede aţ k dosaţení teploty samovznícení jako důsledek chemických, fyzikálních nebo 

biologických procesů. Výsledkem procesu samovznícení je vznícení a následné hoření látky 

plamenným nebo bezplamenným způsobem.[4] 

 

Hořlavé látky můţeme rozdělit podle jejich teploty samovznícení na takové, které mají 

teplotu samovznícení nad běţnou teplotou a na látky, které mají teplotu samovznícení pod 

touto teplotou. Pod běţnou teplotou rozumíme teplotu okolo 20-25 °C.[4] 

 

Samovznícení a samozapálení jsou stejné procesy, rozdíl je pouze v tom, ţe první 

termín se pouţívá pro látky, které mají teplotu samovznícení vyšší neţ je běţná teplota 

a druhý termín pro látky, které mají teplotu samovznícení niţší neţ je běţná teplota.[4] 

 

V odborné literatuře, v překladech i při komunikaci se velmi často pojmy 

„samovznícení“ a „vznícení“ zaměňují, protoţe v konečné fázi dochází u obou případů 

k rychlé řetězové reakci za uvolnění energie ve formě tepla a světla.[4] 
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2.2 Základní termíny a definice 

V současné době ještě není zavedený jednotný názor v oblasti terminologie procesu 

hoření, jelikoţ nejsou jeho teoretické základy zcela zvládnuty. 

2.2.1 Teplota samovznícení  

Teplota samovznícení je nejniţší teplota, při které se v látce začínají projevovat 

exotermické procesy bez vnějšího přívodu tepla, vedoucí k zapálení látky – samovznícení, 

které se můţe projevit plamenným nebo bezplamenným způsobem.[4] 

 

Z hlediska komplexního posouzení jednotlivých stupňů procesu hoření je zapálení 

materiálu konečným stavem, podobně jako tomu je v případě vznícení.[4] 

 

Jestliţe se materiál zahřeje na teplotu samovznícení bez změn vnějších podmínek 

(odvod tepla, zvětšení povrchu, přerušení přívodu oxidačního prostředku), hrozí potenciální 

nebezpečí rozšíření poţáru. Za bezpečnou teplotu, na kterou se látka smí zahřát, je taková, 

jejíţ hodnota nepřesáhne 90 % hodnoty teploty samovznícení.[4] 

 

První skupina látek se můţe zapálit pouze tehdy, kdyţ se zahřeje na teplotu vyšší neţ 

je běţná teplota a jsou hodnocené jako látky se sklonem k samovznícení. Druhá skupina se 

můţe zapálit bez zahřívání, protoţe okolní prostředí je uţ zahřáté na teplotu samovznícení. 

Látky druhé skupiny se nazývají samozápalné a proces samozahřívání vedoucí aţ k hoření – 

vznícení se nazývá „samozapálení“.[4] 

2.2.2 Teplota samozahřívání 

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

v objemu látky a při splnění určitých podmínek. V procesu samovznícení můţe po určité 

inhibiční periodě dojít k následné exotermické reakci ve formě plamenného nebo 

bezplamenného hoření.[4] 
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2.2.3 Teplota tlení 

Teplota tlení je nejniţší teplota tuhé látky, při které dochází k rozšíření 

bezplamenného hoření. Iniciačním zdrojem bývá otevřený plamen nebo sálavé teplo a můţe 

to být teplo i z mikrobiologické činnosti termofilních bakterií.[4] 

2.2.4 Teplota vzplanutí 

Teplota vzplanutí hořlavé kapaliny je definována jako nejniţší teplota, při které se 

za přesně definovaných podmínek zkoušky nad hladinou kapaliny vytvoří dostatečné 

mnoţství plynů nebo par. ţe jejich směs se vzduchem po aplikaci plamene vzplane a ihned 

uhasne.[1] 

 

Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti dle 

ČSN 65 0201 - viz Tabulka 1, z nichţ vyplývají určitá preventivní opatření.[1] 

 

Výbušné směsi mohou ve smyslu toho třídění tvořit: 

 páry hořlavé kapaliny I a II třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách, 

 hořlavé kapaliny I aţ IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při niţších teplotách 

neţ je jejich samotná teplota vzplanutí, 

 hořlavé kapaliny III a IV třídy při zahřátí na teplotu vzplanutí a vyšší v uzavřených 

prostorách nebo jako disperze ve vzduchu i při normální teplotě.[1] 

 

Tabulka 1: Třídění hořlavých kapalin [1] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí (°C) 

I 

II 

III 

IV 

do 21 

nad 21 do 55 

nad 55 do 100 

nad 100 

 

Zkouška se provádí podle druhu kapaliny v uzavřeném nebo v otevřeném kelímku. 

V otevřeném kelímku se stanovuje teplota vzplanutí pro oleje a hořlavé kapaliny s teplotou 

nad 80 °C. Získané hodnoty teploty vzplanutí v otevřeném kelímku jsou vyšší neţ 

v uzavřeném kelímku, jejich rozdíl můţe být okolo 20 °C.[1] 
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Páry vytvořené při stanovení teploty vzplanutí, představují přibliţnou hodnotu dolní 

hranice výbušnosti. Protoţe stanovení neprobíhá zcela přesně při rovnováţném stavu 

kapalina–pára, jsou experimentální hodnoty teploty vzplanutí o něco vyšší neţ teplota, při 

které se podle křivky tlaku par vytvoří mnoţství par odpovídající dolní hranici výbušnosti.[1] 

2.2.5 Teplota vznícení 

Teplota vznícení je nejniţší teplota horkého povrchu, při které se vytvořená směs par 

nebo plynů zkoumané látky se vzduchem na předepsaném zkušebním zařízení a při splnění 

stanoveného pracovního postupu vznítí.[1] 

 

Teplota vznícení je kritériem pro zařazení látky do teplotních tříd dle ČSN 33 0371 -

viz Tabulka 2, s cílem správného provedení elektrických rozvodů v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Metodika zkoušky je tam rovněţ popsána.[1] 

 

Hodnota teploty vznícení má však i širší význam, protoţe nám popisuje teplotu, která 

je nebezpečná pro vznícení směsí hořlavých plynů nebo par i od dalších zdrojů, neţ jsou 

elektrické, a to například tepelné výměníky, zahřáté části strojů a rozvody. V publikacích se 

uvedené hodnoty teploty vznícení docela často liší, můţe to být zapříčiněno různou 

metodikou jejich stanovení. Pro bezpečnostní účely se doporučuje nejvhodněji pouţít nejniţší 

uvedené hodnoty. Nutnost znalosti teploty vznícení v praxi, bez ohledu na potřeby 

elektrotechnického vybavení, dokumentují například tyto údaje: 

 teplotní oblast vznícení se v průmyslu běţně pouţívaných látek pohybuje uţ od 100 °C 

(ropné produkty, acetaldehyd, sirouhlík), 

 teplota vysokotlaké páry můţe být vyšší neţ 450 °C, v určitých provozech (krakovací 

jednotky) mohou být povrchové teploty zařízení mnohem vyšší.[1] 
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Tabulka 2: Teplotní třídy [1] 

Teplotní třída Teplota vznícení (°C) Příklady s uvedením 

teploty vznícení (°C) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

nad 450 

nad 300 do 450 

nad 200 do 300 

nad 135 do 200 

nad 100 do 135 

nad 85 do 100 

aceton (535) 

butanol (408) 

n-heptan (215) 

acetaldehyd (140) 

sirouhlík (102) 

ethylnitrit (90) 

 

Teplota vznícení se vlivem různých materiálů, ve srovnání s laboratorními 

podmínkami zkoušky, můţe velmi měnit. Například hydrazin má teplotu vznícení 270 °C, ale 

můţe se vznítit uţ při normální teplotě v ocelovém zrezavělém potrubí.[1] 

 

Dá se říci, ţe teplota vznícení se zvyšováním molekulové hmotnosti v homologických 

řadách látek sniţuje k určité základní hodnotě. Z toho vyplývá, ţe pokud jsou známy hodnoty 

teploty vznícení jedné aţ dvou látek v homologické řadě, jsme schopni přibliţně odhadnout 

hodnotu teplot vznícení posuzované látky.[1] 

2.2.6 Hodnota samovolného zahřívání (SHV) 

SHV je definována dle normy jako maximální hodnota, o kterou teplota vzorku 

překročila referenční teplotu v normalizovaném zařízení při dané teplotě zkoušky.[5] 
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3 Tepelné samovznícení 

Z tepelné teorie samovznícení vyplývá, ţe teplota samovznícení závisí na mnoţství 

uvolněného a odvedeného tepla a to závisí na objemu a tvaru hořlavé látky, na jejím mnoţství 

v jednotce objemu, na tlaku, době dodávání tepla a na dalších faktorech.[10] 

3.1 Charakteristika procesu tepelného samovznícení 

Pod pojmem tepelné samovznícení rozumíme proces, při kterém dojde ke vznícení 

hořlaviny dlouhodobým působením poměrně vysoké teploty (například okolo 100 °C). Při 

nízkých teplotách, přibliţně 20 °C reakce mezi palivem (běţný materiál jako je dřevo, 

bavlněné tkaniny a piliny atd.) a vzdušným kyslíkem prakticky neprobíhá.[4] 

 

Rychlost této reakce je tak malá, ţe se proces oxidace na venek neprojevuje ţádným 

tepelným efektem. Aţ po zahřátí materiálu na kritickou teplotu, se začíná projevovat rychlejší 

proces oxidace. Tepelné samovznícení je tedy proces termooxidace, který se projevuje 

hořením, po předcházejícím samozahřívání látek zahřátých na teplotu, při kterém se převyšuje 

mnoţství uvolněného reakčního tepla nad mnoţstvím a rychlostí odváděného tepla 

do okolí.[4] 

 

Dalším důleţitým faktorem je velikost objemu a povrchu materiálu. Při velmi malém 

objemu hořlavé látky, kde je její povrch, který odvádí vznikající teplo tak velký, ţe uvolněné 

teplo při oxidaci i při vysokých teplotách nemůţe převýšit mnoţství odváděného tepla, 

k samovznícení nedochází.[4] 

 

Důleţitým ukazatelem poţární nebezpečnosti určité látky se sklonem k samovznícení 

je měrný povrch materiálu, který se stanovuje z rozměrů a tvaru materiálu.[4] 
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4 Chemické samovznícení 

Příčinou chemického vznícení jsou exotermní reakce, které probíhají při styku 

chemických látek se vzduchem, vodou nebo se tyto látky vzněcují při vzájemném smíchání. 

Jejich analogické vlastnosti umoţňují rozdělení na jednotlivé skupiny a jejich klasifikaci.[4] 

 

Do této skupiny můţeme někdy zařadit i fyzikální a fyzikálně-chemické děje, při 

kterých se uvolní dostatečné mnoţství tepla, potřebné pro zahájení procesu samovznícení.[4] 

 

Látky, které se samovzněcují při styku se vzduchem při běţných teplotách, buď v čisté 

formě, nebo rozptýlené na hořlavém organickém nosiči s velkým povrchem, zařazujeme 

do této skupiny a patří sem například bílý (ţlutý) fosfor, zinkový a hliníkový prášek, nátěrové 

hmoty a jiné.[4] 

 

Například bílý fosfor na vzduchu intenzivně oxiduje, čímţ se rychle samovzněcuje, 

proto se ukládá v uzavřené nádobě pod vodou, ve které se nerozpouští. U látek, jako je 

například fermeţ, trvá doba zahájení procesu samovznícení 3 – 24 hodin. Kovy většinou 

nebývají spojené s příčinou vzniku samovznícení, kromě alkalických kovů, které se 

samovznítí na vzduchu i v prostředí CO2.[4; 10] 

 

Organické sloučeniny, které obsahují arsen, antimon, fosfor se na vzduchu 

samovzněcují. Sulfidy kovů jsou schopné oxidace na vzduchu a samovzněcují se. Oxidační 

schopnost mají sulfid draselný a vápenatý. Sulfid barnatý a sodný jsou schopné 

samozahřívání, kdyţ jsou ve vlhkém stavu. Diethylether můţe při delším styku se vzduchem 

na světle vytvářet diethylperoxid, který se při nárazu nebo zahříváním na 75 °C výbušně 

rozkládá a vzněcuje diethylether.[4; 10] 

4.1 Samozahřívání a samovznícení hořlavých kapalin 

Vysychavé oleje a tuky jsou nejrozšířenější skupinou látek, které jsou schopné se 

samovznítit na základě chemických reakcí. Minerální oleje jsou směsí nasycených uhlovodíků  

a samovzněcují se pouze při vyšších teplotách za předpokladu, ţe jsou znečištěné příměsemi 

rostlinných olejů. Za nízkých teplot podléhají oxidaci zejména oleje, které mají velké 
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mnoţství nenasycených mastných kyselin. Jedná se například o olej konopný, lněný, sojový  

a bavlníkový.[4] 

 

Samovznícení olejů a tuků je často příčinou poţáru. Tento jev ovšem vzniká při 

splnění určitých podmínek: 

 olej nebo tuk musí mít vysoký sklon k samovznícení (vysoké jodové číslo a nízký 

obsah antioxidačních látek), 

 olej nebo tuk musí nasáknout do porézního či vláknitého materiálu, 

 porézní a vláknitý materiál musí mít malou tepelnou vodivost a velký povrch, 

 olej musí být rozptýlený na vláknitém nebo porézním materiálu v kritickém mnoţství; 

kritické mnoţství je nutné stanovit experimentálně, protoţe u většiny nosičů není tato 

hodnota ještě známá, 

 v hořlavém materiálu musí být zajištěna akumulace tepla, 

 v daném prostředí musí být dosaţena kritická teplota okolí.[31] 

 

Ačkoliv rovnováha mezi průtokem kyslíku a teplotní ztrátou musí být co nejideálnější, 

často můţe poţár z důvodu samovznícení vzniknout „smůlou“. Tudíţ některé podniky mohou 

pouţívat nebezpečné praktiky dlouhou dobu, neţ se u nich projeví poţár způsobený 

samovznícením.[31] 

4.2 Vliv chemického sloţení olejů na proces samovznícení 

Rostlinné oleje v podstatě obsahují tyto mastné kyseliny: palmitovou, olejovou, 

linolovou, linolenovou a stearovou. Pro zhodnocení poţárního nebezpečí je zapotřebí vědět, 

jestli se u mastných kyselin vyskytuje dvojná vazba a kolik jich je v molekule. Charakteristika 

jednotlivých sloučenin z hlediska chemického sloţení a výskytu dvojných vazeb dle [4] je 

uvedena v tabulce - viz Tabulka 3: 
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Tabulka 3: Rozdělení mastných kyselin podle počtu dvojných vazeb [4] 

Kyselina Chemický vzorec Dvojné vazby 

Palmitová CH3(CH2)14COOH 0 

Stearová CH3(CH2)16COOH 0 

Olejová CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 1 

Linolová CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 2 

Linolenová CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 3 

 

Podle počtu dvojných vazeb se usuzuje: 

 největší sklon k samovznícení mají oleje a tuky s vysokým obsahem kyseliny 

linolenové, 

 vysoký obsah kyseliny linolové přispívá k procesu samovznícení a samozahřívání, 

 nízký sklon k samovznícení mají oleje a tuky, které mají vysoký obsah kyseliny 

olejové a malý obsah kyseliny linolové.[4] 

 

Vysoký obsah kyseliny linolenové a linolové mají například dřevný olej, sójový olej, 

lněný olej a konopný olej.[4] 

4.2.1 Jodové číslo 

Nejčastěji se obsah nenasycených sloučenin v olejích posuzuje pomocí jodového čísla. 

Je to číslo, údaj vyjadřující v procentech obsah jodu vázaného na tuk a je měřítkem obsahu 

dvojných vazeb v látce. Největší jodové číslo má perillový olej a lněný olej, ze kterého se 

připravuje fermeţ.[4; 11] 

 

Tato analytická metoda vyuţívá schopnost nenasycených sloučenin kvantitativně vázat 

halogeny. Podle mnoţství navázaného jodu při reakci, kde vzniká z dvojné vazby jednoduchá, 

nám můţe poskytovat určitou informaci o sklonu látek k samovznícení.[4] 
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Z hlediska předpokladu sklonu látek k samovznícení touto metodou, se 

za nejdůleţitější povaţuje hodnota JČ = 100. Čím vyšší je u oleje jodové číslo, neţ tato 

hodnota, tím více se předpokládá náchylnost k samovznícení. Hodnoty jodového čísla 

u vybraných olejů a jejich klasifikace podle [4] jsou uvedeny v tabulce - viz Tabulka 4. Toto 

pravidlo ovšem neplatí pro ostatní tuky. Rybí tuk i přes vysoké jodové číslo, které je 

v rozmezí 130 aţ 160, má sklon k samovznícení niţší neţ rostlinné oleje s podobným 

jodovým číslem. Příčinou jsou antioxidační látky, které jsou v rybím tuku obsaţeny.[4; 6] 

 

Tabulka 4: Hodnocení sklonu olejů k samovznícení podle jodového čísla [4] 

Druh oleje Jodové číslo Hodnocení 

slunečnicový olej 126 − 136 sporný 

řepkový olej 95 − 105 sporný 

olivový olej 70 − 100 nemá 

lněný olej 175 − 204 má 

vepřové sádlo 53 − 77 nemá 

 

Oleje se sporným sklonem k samovznícení jsou tzv. polovysychavé oleje. U nich je 

zapotřebí splnit optimální podmínky pro započetí procesu samovznícení (velký porézní 

povrch, omezené ztráty tepla do okolí a vyšší teplota). Oleje nevysýchavé sklon 

k samovznícení nemají.[4] 

 

Pouze samotné jodové číslo nemůţe být pouţit jako všeobecný ukazatel pro sklon 

samovznícení olejů a tuků. V praxi se pouţívají další metody, jako je například Mackeyův 

test, test autooxidace, plynová chromatografie a jiné.[4] 
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5 Oxidační prostředky  

V širším slova smyslu jsou oxidační prostředky takové látky a směsi látek, které 

dodávají hořlavině kyslík, který je pro reakci hoření potřebný. U poţárů je nejčastějším 

oxidačním prostředkem sám vzdušný kyslík. Tuto funkci však mohou plnit i jiné látky 

s oxidačními vlastnostmi.[12] 

 

Důleţitými oxidačními prostředky jsou rovněţ kyslíkaté sloučeniny, mající schopnost 

odevzdat kyslík nebo přijímat elektrony. Například peroxidy, chlornany především chlornan 

sodný.[10] 

5.1 Kyslík jako oxidační prostředek  

Jak uţ bylo uvedeno, nejčastějším oxidačním prostředkem je vzdušný kyslík. Jednou 

z jeho nejcharakterističtější vlastností je schopnost slučovat se s většinou prvků za vývoje 

světla a tepla – proces hoření.[10; 12] 

 

Mnoho prvků reaguje s kyslíkem buď při normální, nebo při zvýšené teplotě. 

Slučování je ve většině případů nutno navodit zahřátím na určitou teplotu, protoţe kyslík 

za normální teploty je dosti netečný prvek. K pomalému slučování s kyslíkem ve vlhkém 

prostředí dochází jiţ za normální teploty.[10; 12] 

 

Všechny organické sloučeniny a mnoho anorganických za vhodných podmínek reagují 

s kyslíkem. Reakce mohou vznikat samovolně nebo mohou poţadovat iniciační zdroj.[10; 12] 

 

Obsah kyslíku ve vzduchu ovlivňuje rychlost hoření. I při velmi malém poklesu 

kyslíku ve vzduchu klesá také rychlost hoření, přičemţ nejmenší potřebné mnoţství kyslíku 

pro hoření látek je velmi různé, například ethen přestává hořet při 13 % obsahu kyslíku, 

svíčka uhasíná při 17,2 % kyslíku. Je třeba brát na vědomí, ţe kdyţ se sníţí obsah kyslíku, 

klesá reakční rychlost hoření, ale zvyšuje se nebezpečí vzniku toxického a výbušného oxidu 

uhelnatého.[10; 12] 
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Pro technické účely není vzduch optimálním oxidačním prostředkem. Další plynné 

sloţky obsaţené ve vzduchu, které se oxidace účastní, brzdí rychlost probíhající reakce, 

protoţe odebírají část reakčního tepla.[10; 12] 

 

Proto se někdy pro získání větší energie hořením pouţívá v technologických procesech 

jako oxidačního prostředku vzduchu obohaceného kyslíkem nebo čistý kyslík. Příklady 

můţeme vidět u svařování plamenem, výrobě skla, v raketové technice ozónu a další.[10; 12] 

 

Naopak přítomnost přírodních nebo syntetických antioxidantů v látce, způsobí 

zpomalení probíhající oxidační reakce. Sniţuje se tak sklon látek k samovznícení. 

Antioxidanty se přidávají zejména do jedlých olejů, aby bylo zabráněno jejich oxidaci, která 

zhoršuje jejich kvalitu.[6] 

 

Pro tyto účely se například vyuţívá butylhydroxyanisol (E320), kyselina citronová, 

tokoferol (vitamín E) atd.[6] 
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6 Metodiky a pracovní postupy pro hodnocení sklonu olejů 

k samozáhřevu 

Pro stanovení sklonu látek k samovznícení je moţné pouţít více metod. Vyuţívají se 

i pro hodnocení olejů z hlediska jejich vyuţití v potravinářském průmyslu nebo se hodnotí 

vhodnost olejů v souvislosti jejich pouţíváním jako biopaliv. 

 

Rostlinné oleje jsou sloţeny z organických sloučenin a ty jsou z chemického hlediska 

zařazeny do skupin lipidů. Lipidy jsou přírodní látky rostlinného i ţivočišného původu  

a chemicky se jedná o deriváty vyšších mastných kyselin, nenasycených i nasycených. Vyšší 

mastné kyseliny mohou mít jednu nebo více dvojných vazeb a podle jejich obsahu můţe být 

rozhodující, jestli mají oleje sklon k samovznícení.[6] 

 

Často jsou pro zjištění sklonu oleje k samovznícení vyuţívány metody, které zkoumají 

strukturu molekul, a to především počet dvojných vazeb v oleji, tyto metody se nazývají 

analytické. Dále se vyuţívají metody, které byly hlavně určeny pro zjištění obsahu volných 

nenasycených mastných kyselin.[6] 

 

Dnes se takové metody vyuţívají pro hodnocení jakosti ţivočišných nebo rostlinných 

olejů, které mají slouţit pro výrobu biopaliv. Tyto metody mohou být také pouţity i pro 

hodnocení olejů k samovznícení po určité úpravě. Například se k těmto metodám můţe 

zařadit metoda stanovení jodového čísla, chromatografické metody, jako je například GC-MS 

a metoda peroxidový index. V některých případech, ale není zcela optimální určit míru jejich 

schopnosti samozáhřevu směsí oleje a pevné látky.[6] 

 

Musí se ovšem přihlíţet k tomu, ţe sklon samozáhřevu nezávisí jen na struktuře olejů, 

tudíţ jsou pouţívány i další metody, které posuzují termodynamické vlastnosti rostlinných 

olejů. K metodám termické analýzy patří klasické metody termogravimetrické, diferenciální 

termická analýza a metody diferenční skenovací kalorimetrie (DSC).[6] 

 

Pro hodnocení nebezpečí samozáhřevu u olejů a látek podobného charakteru jsou 

nejčastěji vyuţívány dvě metody, které jsou zaloţeny na izotermickém přístupu. Jedná se 
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o metodu pouţívanou pro hodnocení rizika samozáhřevu látek při jejich dopravě a metoda 

Mackey test.[3] 

 

V této práci se sklon olejů k samovznícení bude provádět porovnáním dvou metod, 

a to podle metody Diferenciální Mackey test a podle výsledků vypočtených z teploty vznícení  

a vzplanutí. 

6.1 Parametr Z 

Hořlavé kapaliny se mohou samovolně zahřívat v pórovitých izolacích, coţ můţe 

zapříčinit doutnání nebo plamenné hoření. V publikaci [35] jsou uvedeny informace k tomuto 

problému a je diskutováno praktické měření. Za pouţití dvou asi pěti centimetrových krychli 

z izolace a pomoci normovaných metod byla změřena hodnota SIT v rozsahu 55-85 °C pro 

řadu hořlavých kapalin. Bylo vyzkoušeno pouţití parametru samozahřívání Z. 

Z = (AIT) / (AIT-FP), kde AIT je teplota vznícení a FP je teplota vzplanutí (ve °C).[13]  

Z parametr poskytuje určité indikace, ţe se materiál bude samozahřívat, nebo ţe se 

bude vypařovat. V případě Z > 1,61 došlo ke vznícení všech zkoumaných kapalin. 

Odpařování většinou nastalo pro materiály s parametrem Z < 1,35. Bylo zjištěno, ţe některé 

materiály reagující s vodou nebo vytvářející peroxidy se mohou vznítit, i kdyţ bylo 

předvídáno pouze vypařování podle hodnoty parametru Z. Významný příklad materiálu, který 

reaguje s vodou, je ethylenoxid. Význam poţáru izolace s EO je ten, ţe za jistých podmínek, 

můţe být iniciován explozivní rozklad EO v zařízení.[13] 

Jiţ bylo zjištěno, ţe etylen oxid reaguje v pórovitých, ţáruvzdorných izolacích, tvořící 

polyetylenové glykoly s nízkou molekulární váhou. Rychlost takového tvoření závisí  

na teplotě, typu a podmínkách (zejména obsah vody) izolací. Mohou se akumulovat  

i v hmotnosti několika násobně větší neţ hmotnost některých izolaci. V určitých podmínkách 

se mohou glykoly náhle vznítit. V  publikaci[35] byly provedeny experimenty a je lépe 

popsán jev, o kterém se zde autor zmiňuje.[13] 

Tam, kde procesní teplota je vyšší neţ SIT (ale menší neţ AIT), pórovitá skleněná 

izolace bude minimalizovat riziko, ţe by se izolace vznítila. Nevýhodné pro tepelně nestabilní 

materiály, například EO, je, ţe pórovité sklo má nízkou odolnost vůči ohni. V publikaci [35] 

na stranách 27 – 44 jsou popsány testy reálných odolností proti ohni, které specifikují 

tloušťku izolací.[13] 
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Jsou také diskutovány moţnosti pro pouţití pórovitých skel. Kdyţ vybíráme izolační 

systém, musí se ovšem uváţit, ţe můţe vzniknout oheň v těchto izolacích, a takové riziko by 

mělo být zváţeno.[13] 

6.2 Stanovení bodu vzplanutí 

Bod vzplanutí byl stanoven metodou uzavřeného kelímku podle Penskyho-Martense, 

dle normy ČSN EN ISO 2719, za pouţití přístroje Petrotest PMP – 4. Tato metoda se pouţívá 

pro stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin, kapalin se suspendovanými pevnými 

látkami, kapalin s tendencí vytvářet povrchový film a dalších kapalin, které mají bod 

vzplanutí  

nad 40 °C.[14] 

 

Pro zjištění bodu vzplanutí jsou v normě uvedeny dva zkušební postupy A a B. V této 

práci je pouţit postup A, který se pouţívá pro stanovení bodu vzplanutí barev a laků, 

nevytvářející povrchový film, nepouţitých mazacích olejů a dalších ropných výrobků, které 

nejsou zahrnuty v postupu B.[14] 

 

Zařízení PMP – 4 je určeno pro stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin 

v uzavřeném kelímku v rozmezí 40 °C aţ 350 °C. Jeho součástí je snímač teploty 

a barometrický tlakoměr.[14] 

6.2.1 Podstata zkoušky 

Do zkušebního kelímku přístroje podle Penskyho–Martense - viz Obrázek 3, se nalije 

zkušební vzorek a zahřívá se tak, aby se jeho teplota konstantně zvyšovala za stálého míchání. 

Iniciační zapalovací zdroj se nasměruje v pravidelných teplotních intervalech otvorem víčka 

do zkušebního kelímku a současně se při aplikaci plamínku přerušuje míchání. Nejniţší 

teplota, při které se přiblíţením zapalovacího zařízení zapříčiní vzplanutí par zkušebního 

vzorku a plamen se rozšíří po celém povrchu kapaliny, se zaznamená jako bod vzplanutí při 

atmosférickém tlaku.[14] 

 

Zařízení PMP – 4 je vybaveno softwarem pro automatický přepočet získané hodnoty  

na standardní atmosférický tlak a zaokrouhlení výsledků podle poţadavků normy.[14] 
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Obrázek 3: Zkušební zařízení podle Penskyho-Martense [Zdroj vlastní] 

6.2.2 Pracovní pomůcky 

 poloautomatický přístroj PMP – 4 

 zkušební kelímek s rukojetí 

 zapalovač[14] 

6.2.3 Zkušební postup 

Zkušební postup pro stanovení bodu vzplanutí zpracován dle [15]. 

1. Zaznamená se změřený atmosférický tlak okolí a teplota v laboratoři. 

2. Zkoumaná kapalina se nalije do zkušebního kelímku po rysku a vloţí se  

do vyhřívacího bloku přístroje. 

3. Na usazený kelímek se nasadí víčko a do jeho otvoru se vloţí teploměr (Pt-100). 

4. Hlavice přístroje se nastaví do měřící polohy tak, aby silikonová hadička, která slouţí 

jako spojka mezi motorem a míchadlem, dosedla na hřídel míchadla. Zda je správně 

nasazena, provede se vizuální kontrola polohy ramínka pro ovládání clony na víčku. 
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5. Přístroj se zapojí do napájecího zdroje a spustí se hlavním vypínačem na zadní straně 

přístroje. 

6. Provede se kontrola nastavení metody měření, která je předem nastavena na hodnotě: 

metoda A normy ČSN EN ISO 2719. 

7. Na přístroji se zadá očekávaná hodnota bodu vzplanutí zkoumané kapaliny a uloţí se. 

8. Po otevření ventilu plynového přívodu se zapálí zkušební i pomocný plamen a jejich 

velikost se upraví na průměr asi 4 mm. 

9. Zkouška se zahájí tlačítkem RUN. Míchání se po startu spustí automaticky. 

10. Při teplotě asi 20 °C pod zadanou hodnotou očekávaného bodu vzplanutí zazní 

zvukový signál a je proveden první záţehový test. Hodnota prvního testu aplikace 

plamene se musí zaznamenat. Kontrola, zda k vzplanutí došlo či nedošlo, se provádí 

vizuálně. Hladina zkušebního kelímku se pozoruje přes otvory ve víčku, které se 

během testu otevírají. 

11. Vzplanutí se můţe projevit zábleskem a dutým zvukem. V tomto momentě se test 

ukončí tlačítkem STOP. 

12. Po zaznění zvukového signálu se na obrazovce zařízení objeví hodnota bodu 

vzplanutí, zkorigována na standardní atmosférický tlak a zaokrouhlená dle poţadavků 

normy, správnost testu je potvrzena nápisem „FPok“, v opačném případě se zobrazí 

chybové hlášení (viz tabulka). 

13. Při správně provedeném testu se zjištěná hodnota zapíše a dále se zaznamená hodnota 

korigovaného bodu vzplanutí. 

14. Při chybovém hlášení se test opakuje podle pokynů uvedených - viz Tabulka 5. 
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Tabulka 5: Chybová hlášení [15] 

Test was stopped – Gradient to low Test byl ukončen automaticky, z důvodu 

nízkého gradientu ohřevu nebo špatného 

kontaktu snímače teploty  

FPinval Neplatný test, bod vzplanutí byl detekován 

při prvním záţehovém testu. Proveďte novou 

zkoušku a zadejte niţší hodnotu 

předpokládaného bodu vzplanutí.  

FPlow Neplatný test. Proveďte novou zkoušku  

a zadejte niţší hodnotu předpokládaného 

bodu vzplanutí.  

FPhigh Neplatný test. Proveďte novou zkoušku  

a zadejte vyšší hodnotu předpokládaného 

bodu vzplanutí.  

OVERFLOW NO FLASHPOINT Neplatný test. Proveďte novou zkoušku  

a zadejte vyšší hodnotu předpokládaného 

bodu vzplanutí. Test byl ukončen přístrojem. 

 

6.2.4 Platnost výsledku 

1. Výsledek není platný, kdyţ teplota, při které je vzplanutí pozorováno, není minimálně 

o 18 °C vyšší neţ první aplikace zkušebního plamene. 

2. Správnost naměřené hodnoty musí být potvrzena opakovaným stanovením a naměřené  

hodnoty se nesmí lišit o více neţ 2 °C.[15] 

 

Nejistota měření 

Proto, aby byly zohledněny všechny nejistoty (kalibrace, systém měření teploty, 

mnoţství látky, atd.) můţe se tato hodnota pohybovat v rozmezí ± 1,5 °C. Bod vzplanutí 

korigovaný na standardní atmosférický tlak se dle normy zaznamenává zaokrouhlený 

na nejbliţší 0,5 °C.[14] 

6.3 Stanovení teploty vznícení 

Zkušební metoda zde uvedena je navrţena pro stanovení teploty vznícení hořlavých 

kapalin podle ČSN EN 14522. Pro zjištění teploty vznícení jsou v normě uvedeny dvě 

zkušební metody P a S. Pro mnoho látek má funkce závislosti teploty vznícení na mnoţství 

hořlavé látky téměř parabolický tvar. V této práci je pouţita metoda S, která se doporučuje 
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pouţít v případě, ţe nejsou známé ţádné údaje o sloţení zkoušené hořlavé látky nebo jestliţe 

neexistuje ţádný náznak pro parabolickou závislost.[16] 

 

Tato metoda se pouţívá pro stanovení teploty vznícení hořlavých plynů nebo par 

ve směsi se vzduchem nebo ve směsi se vzduchem / inertním plynem při okolním tlaku 

a teplotě do 650 °C. Není vhodné ji pouţít k popisu chování horkých povrchů při styku 

s výbušninami.[16] 

 

 

Obrázek 4: Zkušební zařízení pro stanovení teploty vznícení [Zdroj vlastní] 

6.3.1 Podstata zkoušky 

Zjištění teploty vznícení se provede zavedením vzorku zkoumané látky pomocí pipety 

značky Eppendorf Research plus [28] do vnitřního prostoru baňky, který je zahřátý 

na poţadovanou teplotu. Vzorek látky se pozoruje a měří se doba, kdy se objeví plamen. Při 

zkoušce se dle postupu z normy mění mnoţství zaváděné látky a teplota zkušební nádoby, 

ve které je vzduch nebo směs vzduchu s inertním plynem tak, aby se našla nejniţší teplota 

horkého povrchu, která povede ke vznícení.[16] 
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6.3.2 Pracovní pomůcky 

 přístroj dle normy – kuţelová skleněná Erlenmeyerova baňka o objemu 200 ml 

v elektrické peci 

 digitální pipeta 

 stopky 

 zrcátko[16] 

 

6.3.3 Zkušební zařízení 

Kuţelová skleněná Erlenmeyerova baňka o objemu 200 ml je zahřívána 

na poţadovanou teplotu v elektrické peci - viz Obrázek 4. Pomocí elektronického regulátoru 

se reguluje teplota elektrické pece takovým způsobem, ţe je moţné nastavit teplotu baňky 

na zvolenou teplotu a pomocí regulátoru tuto teplotu udrţovat s přesností ± 1 °C. Teplota je 

měřena třemi termočlánky typu K. Zkoumaná hořlavá kapalina se pomocí pipety dávkuje 

do baňky. Pomocí stopek se měří indukční doba a zapisuje se s přesností na sekundy.[17] 

6.3.4 Zkušební postup 

Zkušební postup pro stanovení teploty vznícení zpracován dle [17]. 

1. Na regulátoru teploty se po zapnutí přístroje hlavním spínače nastaví na ovládacím 

panelu poţadovaná teplota. 

2. Po nastavení teploty se musí vyčkat, aţ je baňka vyhřátá na poţadovanou teplotu. 

Všechny tři ukazatele teploty (dno, střed a horní část baňky) musí ukazovat 

nastavenou teplotu v rozmezí ± 1 °C. 

3. Následně se pipetou do baňky nastříkne asi 0,1 aţ 0,3 ml zkoumané hořlavé kapaliny, 

protoţe se optimální mnoţství pro kaţdou hořlavou kapalinu liší. 

4. Čas se začne měřit od nástřiku kapaliny do baňky do vznícení hořlavé kapaliny, 

tj. indukční doba. Měří se s přesností na 1 sekundu. 

5. Vznícení se projeví vyšlehnutím plamene z ústí baňky, lze jej sledovat pomocí zrcátka. 

Po prvním vznícení můţe dojít k vznícení druhému vlivem úniku zplodin, proto 

čekáme asi 2 minuty od posledního vznícení a aţ poté se provede vyčištění baňky 

pomocí stlačeného vzduchu. 
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6. Pokud po nástřiku hořlavé kapaliny nedojde do 5 minut ke vznícení, zkouška se 

ukončí a baňka se propláchne vzduchem. Na zařízení se nastaví minimálně o 5 °C 

vyšší teplota a zkouška se opakuje. 

7. Jestliţe dojde do 5 minut ke vznícení, teplota se minimálně o 5 °C sníţí. Pokud při 

sníţené teplotě nedojde ke vznícení, zkouška se opakuje při stejné teplotě, ale změní 

se velikost dávky. Dávka se sníţí o 25 µl. Kdyţ při změně dávky dojde ke vznícení, 

pokračuje se dále s touto dávkou. 

8. Pokud byla určena teplota, kdy došlo ke vznícení a teplota niţší o 5 °C, kdy nedošlo  

ke vznícení, pak nastavíme, teplotu zkoušky o 2 °C niţší, neţ je nejniţší teplota, při 

které ke vznícení došlo. Touto zkouškou potvrdíme teplotu vznícení s přesností  

na 2 °C. 

 

Nejistota měření 

Proto, aby byly zohledněny všechny nejistoty (kalibrace, systém měření teploty, 

mnoţství látky, atd.) je dle normy tato nejniţší hodnota sníţena o absolutní odchylku 

vypočtenou s pouţitím hodnoty reprodukovatelnosti (1,5 % rel.). Pro získání teploty vznícení, 

se vypočtená hodnota zaokrouhlí na nejbliţší 1 °C.[16] 

6.4 Mackey test 

Standardní zkušební metoda pro stanovení hodnoty samovolného zahřívání kapalin 

a pevných látek (Diferenciální Mackey test), ASTM D 3523-92 (2002). 

 

Tato zkušební metoda obsahuje neadiabatické určení hodnoty samovolného zahřívání 

(Spontaneous Heating Values) SHV kapalných nebo pevných látek pomocí zařízení - viz 

Obrázek 5. Je pouţitelná pro látky, které při zkušební teplotě nejsou zcela těkavé. Získaná 

hodnota samovolného zahřívání touto metodou je kvalitativním ukazovatelem stupně 

samozahřívání, které můţe nastat při vystavení vzorku vzduchu při zkušební teplotě.[5] 
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Obrázek 5: Diferenciální Mackey test [Zdroj vlastní] 

6.4.1 Souhrn zkušební metody 

Vzorek je nanesen na chirurgické gáze a vloţen do vyhřívací komory, je otevřená 

nahoře do vzduchu. Teplota takto připraveného vzorku je porovnávána s teplotou stejného 

mnoţství chirurgické gázy umístěné v identické komoře. Hodnota, o kterou teplota vzorku 

přesáhne teplotu referenčního vzorku, je povaţována za index hodnoty samovolného zahřátí. 

Pokus můţe být proveden po dobu od 4 aţ po 72 hodin, nebo déle dle poţadavků.[5] 

6.4.2 Pracovní pomůcky 

 přístroj pro stanovení SHV 

 3 ks termočlánků 

 zařízení pro záznam teploty s přesností 0,5 °C 

 topná deska, schopná stejnoměrného zahřívání celého povrchu dna zkušebního 

zařízení 

 bavlněná gáza 

 voda (odpovídající specifikaci D 1193, typ III)[5] 
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6.4.3 Zkušební postup 

 Stanovení přístrojové nuly ΔTB 

Po sestavení zkušebního zařízení se do varné komory nalije asi 2000 ml destilované 

vody. Dále se zařízení zahřívá na topné desce, aţ se dosáhne stálého reflexu.[5] 

 

Pokud je zkušební teplota vyšší neţ teplota, kterou je moţné získat pouţitím 

destilované vody, smí se pouţít etylenglykol (1,4 – ethandiol, CAS 107-21-1) nebo další jiná 

vhodná látka místo vody. Náhradu kapaliny ve varné komoře je nutné zaznamenat 

do protokolu o zkoušce.[17] 

 

K provedení zkoušky je zapotřebí dvou košíků, zkušební a referenční. Oba košíky se 

naplní 20 g smotané bavlněné gázy. Do jejich centra se vloţí termočlánky a následně se 

košíky vloţí do vyhřívaných komor zařízení. Pro sledování teploty lázně je moţné vyuţít 

dalšího termočlánku.[5] 

 

Systém se zahřívá po dobu 4 hodin, po dosaţení teplotní rovnováhy. Zapisují se 

hodnoty teploty, BS a BR. Určí se průměrná přístrojová slepá teplota TB, zjištěná v průběhu 

pokusu z měření BS a BR, udělaných v půlhodinových intervalech od ustavení tepelné 

rovnováhy.[5] 

 

Postupem popsaným v normě byly získány tyto hodnoty instrumentální nuly ΔTB pro 

vodu (6,4 ± 0,8) °C a (11,2 ± 2,8) °C pro etylenglykol.[6] 

 

 Měření hodnoty samovolného zahřívání (SHV) 

Po sestavení zkušebního zařízení se do varné komory nalije asi 2000 ml destilované 

vody. Dále se zařízení zahřívá na topné desce, aţ se dosáhne stálého reflexu.[5] 

 

Referenční košík se naplní 20 g smotané bavlněné gázy bez zkoušené kapaliny.[5] 

 

Pokud je hodnocená látka v kapalném stavu, vloţí se do zkušebního košíku 20 g 

smotané gázy nasáklé 10 g zkoušené kapaliny. Vzorek se umístí co nejblíţe k měřícímu 

termočlánku.[5] 
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Pro zahřívání olejových odpadů a dalších podobných materiálů, bude moţná nezbytné 

zkusit jiný poměr vzorku ke gáze neţ 2:1. Hodnota SVH se bude měnit s velikostí částic 

pevných vzorků.[5] 

 

Vzorky obsahující těkavé látky jako jsou rozpouštědla v barvách a nátěrech mohou být 

upraveny odstraněním takových rozpouštědel před jejich umístěním ve zkušební aparatuře. 

Úprava se určí podle povahy vzorku a musí se popsat v protokolu o zkoušce.[5] 

 

Do referenčního a zkušebního košíku se vloţí termočlánky.[5] 

 

Počká se, aţ systém dosáhne rovnováhy v mezích 1,5 °C, a pak se pokračuje 

v zahřívání po dobu minimálně 4 hodin. Zaznamenávají se teploty ts a tr.[5] 

 

Minimální doba trvání nesmí být kratší neţ 4 hodiny, ale prodlouţit se můţe podle 

potřeby. Změna v době trvání pokusu se zaznamená do protokolu o zkoušce.[5] 

 

Definice symbolu: 

ts - teplota v hodnoceném vzorku při jakémkoliv čase během zkoušky (°C) 

tr – teplota v referenčním vzorku v čase měření ts (°C) 

BS – rovnováţná teplota v hodnoceném vzorku během slepého pokusu (°C) 

BR – rovnováţná teplota v referenčním vzorku během slepého pokusu (°C) 

 

Nejistota měření 

V normě je uvedeno, ţe pro hodnotu samovolného zahřátí i s ohledem na poměrně 

drahé zařízení, není dostatek dobrovolníků, pro provedení společného laboratorního programu  

na určení přesnosti a odchylek. Pro zkušební metodu D3523 má být proveden program 

později, aţ bude získán dostatečný počet dobrovolníků.[5] 

6.5 IČ spektrometr s Fourierovou transformací 

IČ spektrometr s Fourierovou transformací NICOLET iS10 – viz Obrázek 6, byl 

pouţit k analýze analyzovaných materiálů. S jeho pomocí se mělo zjistit, nakolik 

byl zoxidován vzorek, který byl týden ponechán na vzduchu oproti vzorku v uzavřené lahvi. 
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Fourierova transformace je matematická operace, pomocí které se převádí 

interferogram na spektrální záznam. Měřením závislosti absorbance se získá absorbční 

spektrum, příp. transmitance na vlnočtu. Spektrometr funguje na principu měření pohlcení 

infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným materiálem. Tento IČ spektrometr 

sleduje oblast infračervených spekter v rozsahu 4000 cm
-1

 aţ 400 cm
-1

.[32] 

 

Pro měření byla pouţita metoda ATR. Jde o moderní techniku, vhodnou pro silně 

absorbující kapalné a viskózní vzorky, pasty, gely, polymerní vrstvy i práškové vzorky. 

Především se metoda ATR volí tehdy, kdy se zajímáme o povrch studovaného materiálu. Více 

je metoda rozebrána na webových stránkách [33]. 

 

 

Obrázek 6: IČ spektrometr [Zdroj vlastní] 
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7 Experimentální část 

V této části je obsaţen popis zkušebních látek, které byly pouţity při měření 

v laboratoři. 

7.1 Popis zkoušených látek 

Pro provedení pokusu bylo pouţito volně dostupných látek, a to rostlinných olejů 

(slunečnicového a olivového), motorového oleje a fermeţe. Tyto vzorky byly vybrány  

na základě studie dané problematiky a hodnocení jejich sklonu k samovznícení. Výsledky 

mají publikované hodnoty potvrdit, vyvrátit, anebo upřesnit. Protoţe u některých vzorků je 

sklon k samovznícení hodnocen jako sporný. 

 

U motorového oleje se uvádí, ţe sklon k samovznícení nemá, fermeţ má sklon 

k samovznícení a sklon samovznícení u slunečnicového a olivového oleje je hodnocen jako 

sporný.[6] 

 

Jednalo se o rafinovaný slunečnicový olej značky Natur původem z Maďarska, NT Kft. 6100 

Kiskunfélegyháza; olivový olej Costa de Espana (Olive oil pomace), L-2975378,  

od dodavatele Ganston spol. s r.o.; motorový olej MOGUL M6AD od firmy PARAMO, a.s. 

Pardubice a napouštěcí fermeţ značky UNIBAL od firmy Barvy a laky Teluria, Letovice.[19; 

20; 21; 22] 

7.2 Slunečnicový olej (rafinovaný) 

Slunečnicový olej je netěkavý olej, který se získává ze semínek slunečnice. Běţně se 

pouţívá jako jedlý olej do potravin, ale v průmyslu se dá pouţít pro výrobu kosmetických 

přípravků, k výrobě barev a laků. Slunečnicový olej obsahuje především kyselinu linolovou 

ve formě triacylglycerolu. Za normálních podmínek není poţárně nebezpečný.[18] 

7.3 Olivový olej 

Olivový olej se vyrábí lisováním oliv, plodů olivovníku. Je vyuţíván především při 

výrobě pokrmů, v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Kvalitní olivový olej má vysoký 
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obsah mastných kyselin, ve kterém převaţují více neţ 70 % jednoduché nenasycené mastné 

kyseliny. Za normálních podmínek není poţárně nebezpečný.[26] 

 

Údaje o obsahu mastných kyselin, fyzikální a chemické vlastnosti slunečnicového 

a olivového olej jsou uvedeny v tabulce – viz tabulka 6.[6; 24; 25; 26] 

 

Tabulka 6: Obsah MK, fyz. a chem. vlastnosti slunečnicového a olivového oleje 

 Zkušební oleje 

Slunečnicový olej Olivový olej 

O
b
sa

h
 

m
as

tn
ý
ch

 

k
y
se

li
n
: 

(%
) 

palmitová 4 – 9 8 – 12 

stearová 1 – 7 1 – 3 

olejová 14 – 40 67 – 74 

linolová 48 – 74 6 – 10 

    

 

F
y
zi

k
ál

n
í 

a 
ch

em
ic

k
é 

v
la

st
n
o
st

i 

skupenství kapalina kapalina 

barva čirá a slabě jantarová sytě ţlutá 

teplota rozkladu (°C) 227 238 

hustota (kg/m
3
) 917 910 

index lomu 1,473 1,470 

bod varu (°C) 170 220 

bod vzplanutí (°C) 229 225 

bod vznícení (°C) 370 343 

7.4 Motorový olej (MOGUL M6AD SAE 40) 

Tento typ oleje je pouţíván pro starší typy osobních i nákladních automobilů pro 

mazání benzinových a nepřeplňovaných naftových motorů se středními aţ niţšími poţadavky  

na výkonnostní úroveň maziva. Pro nízký obsah nebezpečných látek není stanoven jako 

výbušný nebo oxidující.[21] 
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Sloţení oleje: 

Směs je sloţena z: kyseliny fosforodithiové, směsné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl 

a isopropyl) esterů, zinečnatých solí, fenolu a základového oleje.[21]  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti [21]: 

skupenství (25 °C): kapalina  

barva: hnědá 

hustota (15 °C): 884 kg/m
3
 

bod tání / tekutosti: - 21 °C  

bod hoření: nad 250 °C 

bod vzplanutí: nad 255 °C 

bod vznícení: nad 350 °C 

7.5 Fermeţ – olejové napouštědlo 

Pouţívá se zejména k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů 

pod další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami. Je 

hodnocena jako hořlavá kapalina, která můţe vytvářet hořlavé páry.[22] 

 

Sloţení oleje: 

Směs vysýchavých olejů rozpuštěných v organickém rozpouštědle. Obsahuje 30 % 

benzínové frakce.[22] 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti [22]: 

skupenství: kapalina  

barva: transparentní, v přírodní barvě podle pouţitých surovin 

zápach: po organických rozpouštědlech 

teplota varu benzínové frakce: 130 - 140 °C 

bod vzplanutí - směs: > 25 °C 

    benzínové frakce: > 23°C 

bod vznícení benzínové frakce: > 300 °C 

meze výbušnosti:  pro benzínovou frakci: horní mez (% obj.) : 6,5 

       dolní mez (% obj.) : 0,8 

hustota: 880 kg/m
3
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8 Výsledky a zhodnocení měření 

V této části jsou uvedeny výsledky a popsán průběh laboratorního měření. Dále jsou 

zde uvedeny detaily, které byly v průběhu měření zaznamenány s následným zhodnocením 

a porovnáním dvou pouţitých metod. 

8.1 Stanovení bodu vzplanutí 

Pro stanovení bodu vzplanutí pomocí přístroje Penskyho-Martense se musí dle návodu  

na přístroji nastavit předpokládaný bod vzplanutí zkušebního vzorku. Tato teplota byla určena 

pomocí chemických tabulek nebo bezpečnostního listu. Dále se postupovalo podle 

zkušebního postupu. Výsledný bod vzplanutí se spočítal jako aritmetickým průměrem třech 

platných po sobě jdoucích změřených výsledků. 

 

Pro olivový olej byl v tabulkách [23] uveden bod vzplanutí 225 °C. Na přístroj jsem 

nastavil předpokládaný bod vzplanutí 230 °C. Ale při této teplotě, ke vzplanutí nedošlo. 

Po ukončení testu mi přístroj na obrazovce zobrazil nápis „FPhigh“, coţ znamená, ţe je test 

neplatný. Podle tohoto chybového hlášení jsem musel provést novou zkoušku a zadat vyšší 

hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí. 

 

Stejný průběh se opakoval pro teploty 245 a 255 °C. Aţ při navýšení na teplotu 

270 °C došlo ke vzplanutí vzorku a test byl potvrzen hlášením „FPok“. Správnost měření 

byla 2 krát ověřena opakovaným měřením při stejné teplotě. Naměřené hodnoty se nelišily 

o více jak 2 °C, takţe platnost testu byla potvrzena. Bod vzplanutí byl spočítán z bodu 

vzplanutí korigovaného na standardní atmosférický tlak na 273 °C. Tabulka z měření je 

přiloţena v příloze A -  viz Tabulka 8. 

 

Pro slunečnicový olej byl v tabulkách [23] uveden bod vzplanutí 229 °C. Na přístroji 

jsem nastavil předpokládaný bod vzplanutí 230 °C. Ale při této teplotě, ke vzplanutí nedošlo. 

Po ukončení testu mi přístroj na obrazovce zobrazil nápis „FPhigh“, coţ znamená, ţe je test 

neplatný. Ze zkušenosti z měření u olivového oleje, jsem pro urychlení testu nastavil další 

předpokládaný bod vzplanutí na hodnotu 255 °C. 
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Ale ani při této teplotě ke vzplanutí nedošlo. Nastavil jsem tedy přístroj při dalším 

testu na teplotu 270 °C. Ke vzplanutí došlo a test byl potvrzen hlášením „FPok“. Správnost 

měření byla 2 krát ověřena opakovaným měřením při stejné teplotě. Naměřené hodnoty se 

nelišily o více jak 2 °C, takţe platnost testu byla potvrzena. Bod vzplanutí byl spočítán z bodu 

vzplanutí korigovaného na standardní atmosférický tlak na 270 °C. Tabulka z měření je 

přiloţena v příloze A -  viz Tabulka 9. 

 

Pro nastavení předpokládaného bodu vzplanutí u motorového oleje jsem vyuţil 

bezpečnostního listu [21], který jsem k oleji našel na internetových stránkách. Bod vzplanutí 

byl uveden nad 225 °C. Na přístroji jsem nastavil teplotu na 230 °C. Při prvním pokusu se mi 

na obrazovce zobrazilo hlášení „FPok“. Při druhém měření o stejné teplotě, nebyl pokus 

potvrzen, i kdyţ ke vzplanutí vzorku došlo. Zobrazilo se chybové hlášení „FPlow“ Coţ 

znamená, ţe pokus je neplatný.  

 

Bylo nutné provést novou zkoušku a zadat niţší hodnotu předpokládaného bodu 

vzplanutí. Z důvodu, ţe u prvního pokusu bylo měření potvrzeno, sníţil jsem hodnotu pouze 

o 5 stupňů na 225 °C. Při této teplotě došlo ke vzplanutí a test byl potvrzen hlášením „FPok“. 

Správnost měření byla 2 krát ověřena opakovaným měřením při stejné teplotě. Naměřené 

hodnoty se nelišily o více jak 2 °C, takţe platnost testu byla potvrzena. Bod vzplanutí byl 

spočítán z bodu vzplanutí korigovaného na standardní atmosférický tlak na 224 °C. Tabulka 

z měření je přiloţena v příloze A – viz Tabulka 10. 

 

U pokusu s olivovým a slunečnicovým olejem nebylo pro mě stanovení bodu 

vzplanutí tak lehce identifikovatelné jako u motorového oleje. U OO a SO docházelo 

ke slabšímu průšlehu plamene v kelímku a také zvukovému projevu. Z tohoto důvodu jsem 

u měření těchto olejů zhasl v blízkosti přístrojů světlo a zatáhl okenní ţaluzie. U MO šlo 

jednoznačně rozpoznat bod vzplanutí vizuálně i akusticky. Jiţ při automatické aplikaci 

plamínku do vzorku před samotným vzplanutím se plamínek i více rozšiřoval. 

 

Při měření bodu vzplanutí fermeţe jsem musel předpokládaný bod vzplanutí 

odhadnout. V bezpečnostním listu [22] byla uvedena hodnota pro směs > 25 °C. Po poradě 

s vedoucí práce, byla první zkušební hodnota nastavena na teplotu 100 °C. Při této teplotě, byl 

uţ bod vzplanutí překročen a reakce při aplikaci plamínku, byla oproti ostatním pokusům 
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„extrémní“. Plamen vyšlehl ze zkušebního kelímku a byl slyšet silný dutý zvuk. Zobrazilo se 

chybové hlášení „FPinval“, coţ znamená neplatný test. 

 

Protoţe bod vzplanutí byl detekován jiţ při prvním záţehovém testu. Bylo třeba 

provést zkoušku novou a zadat niţší předpokládanou hodnotu bodu vzplanutí. Nastavil jsem 

hodnotu na 50 °C. Ke vzplanutí došlo, ale zobrazilo se chybové hlášení „FPhigh“. Opět byl 

test neplatný a při jeho opakování jsem musel zadat vyšší hodnotu předpokládaného bodu 

vzplanutí. 

 

Aţ při teplotě 70 °C se po ukončení testu zobrazilo hlášení „FPok“. Správnost měření 

byla 2 krát ověřena opakovaným měřením při stejné teplotě. Naměřené hodnoty se nelišily 

o více jak 2 °C, takţe platnost testu byla potvrzena. Bod vzplanutí byl spočítán z bodu 

vzplanutí korigovaného na standardní atmosférický tlak na 68 °C. Tabulka z měření je 

přiloţena v příloze A – viz Tabulka 11. 

8.2 Stanovení teploty vznícení 

Pro stanovení teploty vznícení dle normy ČSN EN 14522 je nutné vyhřát vnitřní 

prostor skleněné baňky, do kterého se aplikuje vzorek zkoumané látky pomocí ohřívacího 

zařízení. Výchozí teplota byla určena pomocí chemických tabulek nebo bezpečnostního listu. 

Dále se postupovalo podle zkušebního postupu. 

 

V tabulkách [23] byla uvedena teplota vznícení olivového oleje hodnota 343 °C. 

Na ohřívacím zařízení jsem nastavil teplotu 400 °C a čekal jsem, aţ se teplota uvnitř prostoru 

baňky (dno, střed a horní část baňky) ustálí a vyrovná. Poté jsem aplikoval první dávku 200 µl 

zkoumaného vzorku do baňky a začal jsem na stopkách měřit 5 - ti minutový interval.  

Ke vznícení vzorku nedošlo, tak jsem navýšil teplotu na ohřívači na 420 °C. Při dalším 

pokusu nastalo vznícení oleje po 11 sekundách a do 2 minut byla zpozorována ještě další  

3 vznícení od prvního. 

 

Sníţil jsem na ohřívači teplotu na 415 °C a aplikoval jsem do baňky stejné mnoţství 

vzorku. Vznícení nastalo po 13 sekundách a také se ještě opakovaly 3 vznícení. Opět jsem 

sníţil na ohřívači teplotu o 5 °C a aplikoval jsem 200 µl zkoumané látky do baňky, při kterém 

uţ ale ke vznícení nedošlo. Dle návodu jsem teda sníţil mnoţství aplikované dávky na 175 µl, 
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kde ke vznícení došlo za 21 a při ověřovacím testu za 12 sekund. Teplota vznícení 

u olivového oleje byla stanovena na 410 °C. Tabulka z měření je přiloţena v příloze B – viz 

Tabulka 12. 

 

V tabulkách [23] byla uvedena teplota vznícení slunečnicového oleje hodnota 370 °C.  

Na ohřívacím zařízení jsem nastavil teplotu 400 °C a čekal jsem, aţ se teplota uvnitř prostoru 

baňky ustálí a vyrovná. Při aplikaci první dávky zkoumaného vzorku 200 µl ke vznícení 

nedošlo. Proto jsem zvýšil teplotu ohřívače na 420 °C, kde ke vznícení došlo za 20 sekund. 

Při sníţení teploty ohřívače na 415 °C došlo ke vznícení oleje aţ při sníţení dávky 

zkušebního vzorku na 175 µl za 35 a při ověření testu za 23 sekund. Tabulka z měření je 

přiloţena v příloze B – viz Tabulka 13. 

 

Pro nastavení teploty ohřívače pro zjištění teploty vznícení u motorového oleje bylo 

pouţito bezpečnostní listu [21], kde byla uvedena jeho teplota vznícení nad 350 °C. Teplota 

ohřívače byla nastavena na 400 °C. Po aplikaci první dávky zkušebního vzorku 200 µl, došlo 

ke vznícení za 7 sekund. Ke vznícení došlo i při sníţení teploty na 395 °C, kde bylo 

zpozorováno následné i druhé vznícení. Postupně se sniţovala teplota ohřívače a mnoţství 

aplikované dávky vzorku. Vznícení bylo zjištěno u teploty 380 °C při aplikaci 125 µl oleje 

za 12 a při ověřovacím testu za 7 sekund. Tabulka z měření je přiloţena v příloze B – 

viz Tabulka 14. 

 

Stanovení teploty vznícení fermeţe bylo při mém měření nejzajímavější. Bylo to dáno 

tím, ţe v bezpečnostním listu [22] nebyla uvedena hodnota vznícení celé směsi oleje, ale 

pouze benzínové frakce, která v oleji byla obsaţena v 30 - ti procentech. První teplota 300 °C 

nastavená na ohřev prostoru baňky na ohřívači byl tedy pouze odhad. Hned při první aplikaci 

vzorku zkoumané látky 200 µl došlo ke vznícení a následně ještě chvíli po vznícení byly vidět 

přes zrcátko na dně baňky plamínky. Dále se teplota na ohřívači sniţovala aţ na teplotu 

255 °C, kde došlo ke vznícení za 50 a při ověřovacím testu za 52 sekund. Tabulka z měření je 

přiloţena v příloze B – viz Tabulka 15. 

 

Při zjišťování teploty vznícení u fermeţe, byly projevy při aplikaci dávky velmi 

intenzivní. Ve většině případů bylo v baňce po vznícení vidět ještě plamínky a páry vycházely 

z baňky podstatně déle, neţ u předešlých měření s ostatními vzorky. 
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8.2.1  Výpočet parametru Z 

Parametr Z je bezrozměrné číslo a se vypočítá ze vzorce: 
 FPAIT

AIT
Z


 . Kde AIT 

je teplota vznícení a FP bod vzplanutí ve °C.[13] 

 
08,3

273404

404



OOZ  

 
94,2

270409

409



SOZ  

 
49,2

224374

374



MOZ  

 
37,1

68251

251



FZ  

 

Dle vypočtených výsledků z parametru Z vyplývá: 

Tabulka 7: Vyhodnocení sklonu k samovznícení dle parametru Z 

Zkoumaná látka Z > 1,61 Z < 1,35 1,35 <Z <1,61 Sklon k samovznícení 

olivový olej 3,08 - - ano 

slunečnicový olej 2,94 - - ano 

motorový olej 2,49 - - ano 

fermeţ - - 1,37 sporný 

 

Z tabulky 7 vyplývá, ţe všechny oleje, včetně motorového mají dle kritéria Z sklon 

k samovznícení a fermeţ je sporná. Kriterium Z vychází z těkavosti, přičemţ fermeţ je směs 

obsahující 30 % benzínové frakce, která mohla výsledek takto ovlivnit. 

8.3 Metoda Diferenciální Mackey test 

Metodou „Diferenciální Mackey test“ bylo provedeno měření 4 vzorků olejů 

a ve varné komoře byla pouţita voda. Průběh nárůstu teploty testu probíhal při teplotě okolo 

bodu varu vody (cca 98-103°C). 

 

V tomto testu byl vzorek oleje rovnoměrně nanesen na bavlněnou gázu rozdílovou 

metodou. Bylo naneseno 10 g kapaliny na 20 g nepouţité gázy, a pak byla gáza s olejem 
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srolována do tvaru válce. Takto upravená gáza se vloţila do zkušebního košíku, do jeho 

středu se vloţil termočlánek pro měření teploty a zapnula se elektrická topná deska pro ohřev 

lázně. Naváţky vzorků jsou uvedeny v příloze C - viz Tabulky 16; 17; 18; 19 a 20. 

 

Podle metody „Diferenciální Mackey test“ je sklon k samovznícení hodnocen podle 

rozdílu teplot mezi teplotou referenční a teplotou vzorku. Z těchto hodnot byly provedeny 

grafy, na které se níţe v textu odkazuji. Průběhy, které jsou v grafech označeny jako 

„referenční vzorek“ jsou naměřené průběhy v referenční komoře, která obsahuje pouze čistou 

gázu bez vzorku a průběhy „zkušební vzorek“ jsou naměřené ve zkušební komoře, která 

obsahuje gázu s nasáklým olejem. Průběh měření je graficky znázorněn jako nárůst teploty 

v čase. 

 

I kdyţ podle výpočtu parametru Z, vycházejícího z bodu vzplanutí a teploty vznícení 

vyšlo, ţe olivový, slunečnicový a motorový olej mají mít sklon k samovznícení, přesto dle 

mých nastavených parametrů při měření k samovznícení nedošlo. Všechny tři vzorky měly 

podobný průběh, jak je graficky znázorněno na obrázku - viz Obrázek 7 pro motorový olej. 

Nárůst teploty nevedl ke stálému nárůstu, který by mohl vést aţ ke vznícení. Po určité době se 

teplota vzorku přestala zvyšovat a zůstala téměř konstantní. 

 

 

Obrázek 7: Průběh stanovení náchylnosti motorového oleje k samovznícení metodou 

Diferenciální Mackey test 
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V publikaci [3] je uvedeno, ţe za nebezpečné se povaţují vzorky, u kterých jejich 

teplota dosáhne během dvou hodin 200 °C. U fermeţe byl zaznamenán v tomto časovém 

intervalu nárůst teploty zkušebního vzorku – viz Obrázek 8, ale zastavil se na hodnotě okolo 

160 °C, a pak začala teplota klesat. Můţeme tedy hodnotit, ţe určitý sklon k samovznícení se 

u tohoto vzorku projevil. 

 

 

Obrázek 8: Průběh stanovení náchylnosti fermeţe k samovznícení metodou Diferenciální Mackey 

test 

 

Protoţe v literatuře [4] je sklon k samovznícení u slunečnicového oleje uveden jako 

sporný, byl proveden ještě jeden test. Vzorek byl týden ponechán v nezakrytém zkušebním 

kelímku v laboratoři, aby oxidoval. 

 

Pomocí IČ spektrometru bylo zjištěno, ţe v odloţeném oleji oxidační reakce proběhla 

– viz Obrázek 9. Při druhém testu také ke vznícení nedošlo, ale je patrné, ţe teplota 

zoxidovaného vzorku, označen jako „pokus 2“ má tendenci se zvyšovat a teplota u vzorku 

„pokus 1“ se naopak sniţuje. Je tedy doloţeno, ţe oxidace na průběh testu jistý vliv má. 
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Obrázek 9: Vliv oxidace u slunečnicového oleje 

 

Na obrázcích - viz Obrázek 10 a 11, můţeme porovnat gázu z referenčního 

a zkušebního vzorku při pokusu s fermeţí. Na obrázku - viz Obrázek 11 vidíme, ţe první 

příznaky samovznícení začaly probíhat u dna a ve středu zkušebního válce. Tato část vzorku 

byla uloţena v místě, kde byl nejideálnější přívod čerstvého vzduchu a sníţena moţnost 

odvodu inertizujících spalin. 

 

 

Obrázek 10: Gáza z referenčního košíku bez fermeţe, vzhled po zkoušce [Zdroj vlastní] 
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Obrázek 11: Gáza ze zkušebního košíku s fermeţí, vzhled po zkoušce [Zdroj vlastní] 

 

U metody MT se dala náchylnost olejů k samovznícení znázornit grafiky, coţ můţe 

vést k přesnějším výsledkům stanovení, neţ u parametru Z. Vzhledem k tomu, ţe stanovení 

můţe trvat aţ 72 hodin a udrţení tohoto stavu je obtíţné, uvítal bych termostat u elektrické 

topné desky. Tím bych její teplotu nemusel při měření korigovat a dále by bylo vhodné zváţit 

některé její úpravy zaměřené na bezpečnost obsluhy. 
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9 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo porovnání dvou odlišných metod hodnotících oleje 

z hlediska příčiny poţárů v izolaci. Postupovalo se podle metody Diferenciální Mackey test 

a podle parametru Z, který vyuţívá teplotu vznícení a vzplanutí. 

 

Obě metody bych hodnotil jako jednoduché a jednotlivé aparatury nebyly příliš 

sloţité. Nicméně nebyly potvrzeny při podmínkách mého měření konstatované teorie, které 

měly usnadnit a urychlit hodnocení sklonu hořlavých kapalin k samovznícení parametrem Z. 

 

Při uţití parametru Z, kde se musí změřit teplota vznícení a vzplanutí jednotlivých 

vzorků je výhodou a urychlením práce, ţe přibliţné teploty vznícení a vzplanutí jsou jiţ 

několikrát změřeny a dohledatelné v publikacích. Kdyby se u zkoušených materiálů potvrdil 

sklon k samovznícení dle parametru Z, mohl by se ušetřit čas zdlouhavým měřením 

a výsledek sklonu k samovznícení po dosazení do vzorce, by byl znám prakticky okamţitě. 

 

Při mém měření touto metodou a následně po dosazení do vzorce se zkoumané oleje 

aţ na fermeţ, projevily jako se sklonem k samovznícení, hodnocením metodou „Diferenciální 

Mackey test“ byly určeny rozdílné výsledky. Při stanovení s pouţitím vodní lázně se projevil 

prakticky zanedbatelný nárůst teploty u olivového, u slunečnicového a také u motorového 

oleje, proto jsou vyhodnoceny jako bez náchylnosti k samovznícení. 

 

K této skutečnosti je uvedena také poznámka v normě [5], kde je v článku 1.4 

uvedeno, ţe negativní výsledek nevylučuje zahájení samovolného zahřívání při teplotě vyšší 

neţ je zkušební teplota. 

 

Parametr Z a Mackey test dávají rozdílné výsledky. Při porovnání olejů, u kterých je 

dlouhodobě znám sklon k samovznícení, v mém případě u testování fermeţe, nebyl sklon 

k samovznícení parametrem Z potvrzen. Naopak u olejů, u kterých je známo, ţe nemají sklon 

k samovznícení, je v mém případě motorový olej vyhodnocen parametrem Z se sklonem 

k samovznícení, coţ je v rozporu se skutečností. 
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Kritérium Z lze pouţít pro hodnocení toho, který z olejů zůstane déle v tepelné izolaci, 

tím více se zvyšuje jeho pravděpodobnost samovznícení.  

 

Pro hodnocení sklonu k samovznícení navrhuji pouţívat vhodnější metodu 

„Diferenciální Mackey test“ dávající přesnější výsledky, které se více shodovaly s odbornými 

publikacemi. Tato zkouška se obvykle provádí při teplotě 100 °C, coţ je teplota převyšující 

běţnou teplotu okolí. Předností této metody je, ţe umoţňuje odhad chování hodnoceného 

materiálu v podmínkách bliţších reálným podmínkám a při sloţitějších pochodech ve vzorku. 
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Příloha A - Průběh stanovení bodu vzplanutí 

Tabulka 8: Stanovení bodu vzplanutí olivového oleje 

Stanovení bodu vzplanutí pro olivový olej 

FP předpokládaný (°C) 230 245 255 270 270 270 

Platnost testu High High High FPok FPok FPok 

1. test (°C) 208,0 223,0 233,0 248,0 248,0 248,0 

FP uncorr (°C) - - - 270,4 272,2 272,4 

FP corr (°C) - - - 271,7 273,5 273,6 

FP corrnd (°C) - - - 271,5 273,5 273,5 

 

Tabulka 9: Stanovení bodu vzplanutí slunečnicového oleje 

Stanovení bodu vzplanutí pro slunečnicový olej 

FP předpokládaný (°C) 230 255 270 270 270 

Platnost testu (°C) High High FPok FPok FPok 

1. test (°C) 208,0 233,0 248,0 248,0 248,0 

FP uncorr (°C) - - 268,2 268,3 270,2 

FP corr (°C) - - 269,4 269,5 271,4 

FP corrnd (°C) - - 269,5 269,5 271,5 

 

Tabulka 10: Stanovení bodu vzplanutí motorového oleje 

Stanovení bodu vzplanutí pro motorový olej 

FP předpokládaný (°C) 230 230 225 225 225 

Platnost testu FPok FPlow FPok FPok FPok 

1. test (°C) 208,0 208,0 203,0 203,0 203,0 

FP uncorr (°C) 226,2 222,3 223,2 223,2 223,2 

FP corr (°C) 227,2 223,8 224,1 224,1 224,1 

FP corrnd (°C) 227,0 223,5 224,0 224,0 224,0 
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Tabulka 11: Stanovení bodu vzplanutí fermeţe 

Stanovení bodu vzplanutí pro fermeţ 

FP předpokládaný (°C) 100 50 70 70 70 

Platnost testu FPinval FPHigh FPok FPok FPok 

1. test (°C) 77,9 28,0 48,0 48,0 48,0 

FP uncorr (°C) 78,4 68,2 67,3 67,3 67,3 

FP corr (°C) 79,1 68,9 68,0 68,0 68,1 

FP corrnd (°C) 79,0 69,0 69,0 68,0 68,0 

 

Legenda: 

FP uncorr: naměřená hodnota bodu vzplanutí 

FP corr: naměřená hodnota bodu vzplanutí přepočtená na normální atmosférický tlak 

(101,3 kPa) 

FP corrnd: hodnota FP corr zaokrouhlená dle poţadavků normy ČSN EN ISO 2719 
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Příloha B - Průběh stanovení teploty vznícení 

 

Tabulka 12: Stanovení teploty vznícení olivového oleje 

 Teplota baňky (°C) Mnoţství (µl) Doba měření (s) Vznícení 

 

1
. 
m

ěř
en

í 

400 200 >300 - 

420 200 11 Ano 

415 200 13 Ano 

410 200 >300 - 

410 175 21 Ano 

405 175 >300 - 

405 150 >300 - 

405 125 >300 - 

405 100 >300 - 

405 75 >300 -- 

405 50 >300 - 

405 25 >300 - 

     

 

o
v
ěř

en
í 

410 175 12 Ano 

405 175 >300 - 

408 175 >300 - 

 



 

IV 

 

 

Tabulka 13: Stanovení teploty vznícení slunečnicového oleje 

 Teplota baňky (°C) Mnoţství (µl) Doba měření (s) Vznícení 

 

1
. 
m

ěř
en

í 

400 200 >300 - 

420 200 20 Ano 

415 200 >300 - 

415 175 35 Ano 

410 175 >300 - 

410 150 >300 - 

410 125 >300 - 

410 100 >300 - 

410 75 >300 - 

410 50 >300 - 

410 25 >300 - 

     

 

o
v
ěř

en
í 

415 175 23 Ano 

410 175 >300 - 

413 175 >300 - 
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Tabulka 14: Stanovení teploty vznícení motorového oleje 

 Teplota baňky (°C) Mnoţství (µl) Doba měření (s) Vznícení 

 

1
. 
m

ěř
en

í 

400 200 7 Ano 

395 200 7 Ano 

390 200 7 Ano 

385 200 8 Ano 

380 200 >300 - 

380 175 >300 - 

380 150 >300 - 

380 125 12 Ano 

375 125 >300 - 

375 100 >300 - 

375 75 >300 - 

375 50 >300 - 

375 25 >300 - 

     

 

o
v
ěř

en
í 

380 125 7 Ano 

375 125 >300 - 

373 125 >300 - 
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Tabulka 15: Stanovení teploty vznícení fermeţe 

 Teplota baňky (°C) Mnoţství (µl) Doba měření (s) Vznícení 

 

1
. 
m

ěř
en

í 

300 200 3 Ano 

295 200 4 Ano 

290 200 5 Ano 

285 200 5 Ano 

280 200 8 Ano 

275 200 10 Ano 

270 200 14 Ano 

265 200 19 Ano 

260 200 29 Ano 

255 200 50 Ano 

250 200 >300 - 

250 175 >300 - 

250 150 >300 - 

250 125 >300 - 

250 100 >300 - 

250 75 >300 - 

250 50 >300 - 

250 25 >300 - 

     

 

o
v
ěř

en
í 

255 200 52 Ano 

250 200 >300 - 

253 200 >300 - 
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Příloha C – Naváţka vzorků pro Mackey test 

Tabulka 16: Naváţka vzorku slunečnicového oleje, pokus 1 

Naváţka vzorku - slunečnicový olej, pokus 1 

Váha lázně [g] Referenční vzorek – 

gáza (g) 

Zkušební vzorek – 

gáza (g) 

Hmotnost kapaliny (g) 

5945,21 20,20 19,99 10,08 

 

Tabulka 17: Naváţka vzorku zoxidovaného slunečnicového oleje, pokus 2 

Naváţka vzorku - zoxidovaný slunečnicový olej, pokus 2 

Váha lázně (g) Referenční vzorek – 

gáza (g) 

Zkušební vzorek – 

gáza (g) 

Hmotnost kapaliny (g) 

5946,50 20,10 20,25 10,00 

Tabulka 18: Naváţka vzorku olivového oleje 

Naváţka vzorku - olivový olej 

Váha lázně (g) Referenční vzorek – 

gáza (g) 

Zkušební vzorek – 

gáza (g) 

Hmotnost kapaliny (g) 

5945,50 19,90 19,90 10,04 

Tabulka 19: Naváţka vzorku motorového oleje 

Naváţka vzorku - motorový olej 

Váha lázně (g) Referenční vzorek – 

gáza (g) 

Zkušební vzorek – 

gáza (g) 

Hmotnost kapaliny (g) 

5945,30 19,90 20,30 9,95 

 

Tabulka 20: Naváţka vzorku fermeţe 

Naváţka vzorku - fermeţ 

Váha lázně (g) Referenční vzorek – 

gáza (g) 

Zkušební vzorek – 

gáza (g) 

Hmotnost kapaliny (g) 

5945,45 20,04 20,29 10,17 

 


