
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnosti práce a procesů 

 

 

 

 

Rizika samovznícení pevných biopaliv 

Disertační práce 
pro získání akademického titulu „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ 

 

 

 

 

Autor:   Ing. Michaela Perďochová 

Školitel:   doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík 

Studijní program: Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 

Studijní obor:   Požární ochrana a bezpečnost 

 

 

Ostrava, 29. května 2015 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Michaela Per ochová, VŠB − Technická univerzita Ostrava, 2015 



3 

 

Abstrakt 

PER OCHOVÁ, Michaela. Rizika samovznícení pevných biopaliv. Ostrava, 2015. 

Doktorská disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 

Samovznícení, k n muž dochází u pevných ho lavých látek, je častou p íčinou ady požárů 

p i manipulaci a doprav  mnoha materiálů. Proto samovznícení p edstavuje neustálé 

ohrožení zdraví, majetku a životního prost edí. Jednou ze skupin pevných látek, které mají 

sklon k samozáh evu, jsou tuhá biopaliva. Problematice samovznícení tuhých biopaliv není 

v nována až tak velká pozornost jako u fosilních paliv. K samovznícení t chto materiálů 

dochází zejména p i jejich skladování ve velkých hromadách. Použití tuhých biopaliv se 

z důvodu náhrady fosilních paliv neustále zvyšuje, čímž stoupá také nebezpečí vzniku 

požáru v důsledku samovznícení. Protože samovznícení je ovlivn no mnoha faktory, nelze 

vypracovat jednotný pokyn pro skladování d evní hmoty. Z tohoto důvodu je nezbytné 

hodnotit náchylnost k samovznícení konkrétní d evní hmoty a za konkrétních situací a 

studovat vliv různých podmínek na vznik samovznícení.  

P edm tem této disertační práce je hodnocení sklonu k samovznícení různých druhů d evní 

št pky. V práci je také zkoumán vliv vlhkosti na hodnotu teploty samovznícení a je 

provedeno posouzení vlivu teploty zah ívání na složení plynných zplodin samozáh evu. 

Na základ  provedené rešerše a nam ených dat byl zpracován metodický pokyn 

pro bezpečné skladování zkoumané d evní št pky z hlediska jejího sklonu k samovznícení. 

Poznatky v této práci jsou p ísp vkem pro stanovení bezpečných podmínek pro skladování 

zkoumaných d evních materiálů a materiálů podobných vlastností a lze je použít pro volbu 

bezpečnostních opat ení.  

Klíčová slova: d evní št pka; samovznícení; plynné zplodiny; skladování 
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Abstract 

PER OCHOVÁ, Michaela. The risks of spontaneous combustion of solid biofuels. 

Ostrava, 2014. Dissertation thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering. 

 

Spontaneous combustion of solid combustible substances is a frequent cause of many fires 

during storage, handling and transport of many materials. Therefore, it presents permanent 

danger to health, property, and environment. One of the groups of solid substances, which 

tend to spontaneous heating, is solid biofuels. In comparison to fossil fuels, the problem 

of spontaneous combustion of solid biofuels is not so much solved.  

Spontaneous combustion of these materials occurs during their storage in large piles. 

The usage of solid biofuels that are replaced fossil fuels, increase. It means that danger 

of formation of fire due to spontaneous combustion increase. Because spontaneous 

combustion is influenced by many factors, uniform guidelines for the storage of wood 

cannot be created. For this reason it is necessary to evaluate of tend to spontaneous 

combustion of particular wood materials and under specific situations and to study 

the effect of different conditions on the formation of spontaneous combustion.  

The subject of this dissertation is to evaluate of tend to spontaneous combustion 

of different kinds of wood chips. In this thesis, the effect of moisture on self – ignition 

temperature is studied and assessment of effect of temperature of heating 

on the composition of gaseous products of self – heating. On the basis of research and 

measurement data, methodological guidelines for the safe storage of wood chips in terms 

of tend to spontaneous combustion was created. The findings in this study are 

a contribution to assessment of safety conditions for storage evaluated wood materials and 

similar materials. These findings can be used for selection of safety precaution.  

 

Keywords: wood chips; self – ignition; gaseous products; storage 
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P edmluva 

Požáry způsobené samovolných vznícením skladovaných materiálů jsou nesnadno 

rozpoznatelné a mohou tak p edstavovat závažný bezpečnostní problém. Proto je nezbytné 

této problematice v novat velkou pozornost, protože pochopením této problematiky je 

možno navrhnout dostatečná bezpečnostní opat ení a minimalizovat tak vznik 

samovznícení skladovaných a p epravovaných materiálů.  
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Úvod  

Využití pevných biopaliv pro výrobu elektrické energie a tepla zaznamenává v České 

republice vzrůst. Jedním z důvodů je snaha snížit spot ebu fosilních paliv a snížit emise, 

které znečišťují životní prost edí. 

Avšak také používání tuhých biopaliv s sebou p ináší jistá rizika, která mohou být p íčinou 

ohrožení osob i majetku. Tuhá biopaliva, která mají sklon k samovznícení, jsou p íčinou 

ady požárů. K samovznícení rostlinných materiálů dochází zejména p i jejich 

dlouhodobém skladování ve vysokých vrstvách, kdy vlivem biologických procesů dochází 

k uvolňování tepla uvnit  hromady a uvolňované teplo není dostatečn  odvád no do okolí. 

Skutečnost, že samovznícení p edstavuje závažný bezpečnostní problém, potvrzuje ada 

nehod, ke kterým došlo v minulosti nap . v Nýrsku [1] nebo v Hlohov  [2]. Havárie 

spojené se samovznícením pevných biopaliv jsou také zaznamenány v zahraničí. Jako 

p íklad nehody, která způsobila úmrtí, lze uvést nehodu, která se stala v roce 2010 

v b loruském m st  Pinsk, p i níž zahynuli dva lidé a dev t dalších podlehlo v nemocnici 

t žkým zran ním [3]. 

Aby byla d evní hmota bezpečn  skladována, je pot eba provést hodnocení nebezpečí její 

náchylnosti k samovznícení a p ijmout vhodná preventivní opat ení. Pro hodnocení 

nebezpečí p i skladování tuhých ho lavých látek je vypracována ada metod. Pomocí 

t chto metod lze extrapolovat laboratorní výsledky na reálné podmínky. Mezi tyto metody 

pat í nap . metoda izotermická, která hodnotí závislost teploty, p i níž dochází 

k samovznícení na objemu skladovaného materiálu.  

Samovznícení nep edstavuje pouze riziko výskytu požáru, ale je významné i z hlediska 

hygienických podmínek. P i samozah ívání se totiž mohou uvolňovat plyny, které mohou 

být nebezpečné pro životy, zdraví a životní prost edí. Složení a množství t chto produktů 

je ovlivn no, stejn  jako teplota samovznícení, vlastnostmi materiálu a podmínkami 

uložení. Sledování zm n koncentrace plynů vznikajících p i samovzn covacím procesu je 

tedy jeden ze způsobů jak kontrolovat vývoj samovznícení hmoty na skládkách. 

Problematikou samovznícení se zabývá ada experimentálních studií. P ehled 

nejdůležit jších prací v této oblasti je uveden v tab. 15 p ílohy A. Práce jsou v novány 

p edevším problematice samovolného vznícení obecn , samovznícení rostlinných 

materiálů a hodnocení různých vlivů na teplotu samovznícení. Pom rn  málo studií se 
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zabývá hodnocením vlivu teploty na složení produktů samozáh evu d evní hmoty. 

Podrobn jší rozbor dané problematiky je uveden v kapitole 1. 

P i velkoobjemovém skladování tuhých biopaliv se zvyšuje možnost vzniku požáru a 

mohou se uvolňovat plyny, které mohou mít negativní vliv na zdraví člov ka a životní 

prost edí. Proto by m lo být v pravidlech pro skladování tuhých biopaliv uvedeno varování 

p ed tímto nebezpečím. Podle [4] v ČR neexistuje žádný právní p edpis, který by 

specifikoval nebezpečí spojené se skladováním paliv vyrobených z biomasy, tak jak je 

tomu u uhlí.  

Požáry způsobené samovznícením skladovaných materiálů jsou nesnadno rozpoznatelné a 

mohou tak p edstavovat závažný bezpečnostní problém. Z tohoto důvodu je pot eba 

samovznícení v novat velkou pozornost, protože pochopením této problematiky je možno 

navrhnout dostatečná bezpečnostní opat ení a minimalizovat tak vznik samovznícení 

skladovaných a materiálů.  

Tato disertační práce je zam ena na hodnocení náchylnosti k samovznícení tuhých 

biopaliv na bázi celulózy, které jsou skladovány v jednom z významných energetických 

závodů. Zkoušky budou provedeny u čty  různých druhů št pky (št pka z listnatých 

stromů, d eva ská, lesní a št pka z topolů). Bude také provedeno hodnocení vlivu vlhkosti 

na hodnotu teploty samovznícení. U lesní št pky, tedy materiálu, který se v závod  

p evážn  skladuje, bude provedeno posouzení vlivu teploty zah ívání na složení plynných 

látek. Nakonec bude, na základ  provedené rešerše a získaných výsledků, zpracován 

metodický pokyn pro bezpečné skladování uvedené d evné hmoty z hlediska jejího sklonu 

k samovznícení, což je hlavní cíl této disertace. Protože samovznícení je ovlivn no mnoha 

faktory, nelze vypracovat jednotný pokyn pro skladování d evní hmoty. Proto jsou pravidla 

pro bezpečné skladování zpracována pro určitý energetický podnik. Lze se jimi však ídit 

také v jiném průmyslovém závod , kde je skladován d evní materiál podobných vlastností.  

Zjišt né informace mohou p isp t ke zvýšení bezpečnosti průmyslových provozů, 

ve kterých jsou velkoobjemov  skladována tuhá biopaliva podobných vlastností.  
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1 Současný stav ešené problematiky vč. literární rešerše 

1.1  Tuhá biopaliva 

Jednou z možností náhrady fosilních paliv je využití pevných biopaliv, tedy paliv 

vyrobených z biomasy. Biomasou se rozumí hmota organického původu Ěrostlinná či 

živočišnáě, která má původ ve slunečním zá ení. Pro energetické účely se využívá cílen  

p stovaná biomasa a dále pak zejména lesní a zem d lské odpady. Mezi tuhá biopaliva 

pat í d evo v různých formách, jako jsou polena, brikety, pelety, št pka či piliny. Dále se 

k tuhým palivům adí také seno a sláma [10][11]. 

Česká republika se zavázala v P ístupové smlouv  k EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 

energie na 20 % do roku 2020 [12] . Proto výroba elekt iny a tepla z biomasy zaznamenává 

v ČR výrazný nárůst. Na území ČR je v současnosti v provoze 15 velkých tepláren 

na biomasu [13]. Podle informací uvedených v [13] je pro výrobu elekt iny nejčast ji 

využívaná d evní št pka, po ní následují celulózové výluhy a rostlinné materiály a v menší 

mí e pelety, jejichž využití se rok od roku zvyšuje. Výroba tepla se uskutečňuje nejčast ji 

spalováním d evní št pky a celulózových materiálů. Dále se pak v menším množství 

spaluje palivové d íví, rostlinné materiály a pelety. Biomasa je často spoluspalována 

s uhlím. Ke spoluspalování biomasy dochází p edevším v elektrárnách ČEZ. [14][15] 

uvádí p ehled spot eby biomasy v elektrárnách ČEZ. Podle t chto údajů má nejv tší 

spot ebu elektrárna v Hodonín , a to 20Ř 749 tun biomasy za rok. 

Protože zkoumanými materiály v této práci jsou různé druhy d evní št pky, budou níže 

uvedeny hlavn  poznatky týkající se obecn  d evní hmoty a d evní št pky.  

1.1.1 D evo a jeho složení 

D evo je pro své nezastupitelné vlastnosti nenahraditelný materiál, který se slouží nejen 

jako materiál pro výrobu nástrojů, nábytku, jako stavební materiál, jako surovina nap . 

pro výrobu papíru, podlahových krytin apod., ale také jako palivo. Využití d eva 

ke spalování nabývá stále na v tším významu. P íčinami jsou nejen vzrůstající ceny plynu 

a elektrické energie, ale také zvýšený zájem o ochranu životního prost edí. D evo je 

obnovitelný zdroj energie, p i jehož spalování vzniká podstatn  mén  škodlivých látek, než 

nap . p i spalování uhlí. D evo se vyskytuje se v mnoha formách jako trámy, desky, 

palivové d íví, piliny, i d evný prach.  
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Základem pro chování d evní hmoty p i zah ívání a ho ení je její chemické složení a 

struktura. O interakci této hmoty se vzdušným kyslíkem, o průb hu zapalování a ší ení 

ho ení rozhoduje také vliv n kterých faktorů, jako je druh d eva, vlhkost, velikost m rného 

povrchu, podmínky uložení atd. 

Elementární složení dřevní hmoty 

Elementární stavba konstantn  vysušeného d eva není podstatn  ovlivn na druhem 

d eviny. Podle [17] je elementární stavba d eva následující Ětab. 1): 

Tabulka 1 – Elementární složení dřeva 

Prvek Obsah (% hm) 

Uhlík 49,0 

Vodík  6,1 

Kyslík Ědopočtemě 44,5 

Dusík  0,2 

Popel, minerální látky  0,2 

 

Krom  organických látek, které jsou podstatnou součástí d evní hmoty, obsahuje d evo 

také i minerální látky, z nichž p i spalování vzniká popel. Anorganické látky obsahují 

p evážn  vápník, draslík a ho čík [16]. 

Chemické složení dřevní hmoty 

D evo je heterogenní systém látek. V tab. 2 je uvedeno jeho p ibližné chemické složení 

[17]. 
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Tabulka 2 – Chemické složení dřeva  

Hlavní složky d eva – polymery (90 – 97 %) 

Složky sacharidické  
(70 %) 

Celulóza Ě46 – 56 %) 

Hemicelulóza Ě23 – 35 %) 

Složky aromatické 

(25 %) 

Lignin (26 – 35 %) 

Doplňující složky d eva (3 – 10 %) 

Organické Sacharidy, fenoly, terpeny, 

acyklické kyseliny, alkoholy, 
bílkoviny 

Anorganické Vápník, draslík, ho čík, 
uhličitany, fosforečnany, 
si ičitany 

 

Základní strukturní částí bun čných st n d eva je celulóza. Jedná se o polysacharid složený 

z β – D glukózových jednotek. et zce celulózy nejsou jednotné délky, ale skládají se 

z různého počtu glukózových jednotek. Stupeň polymerace se v celulóze odlišuje. et zce 

celulózy jsou navzájem postrann  drženy sekundárními hydroxylovými skupinami 

[16][17]. Schematické znázorn ní et zce celulózy je na obr. 1. 

 

Obrázek 1 – Schéma řetězce celulózy [18] 

 

Další mechanickou složkou d eva je hemicelulóza, jejíž obsah je v tší u listnatých d evin 

než u jehličnanů. Op t se jedná o polysacharid. Jak hemicelulóza, tak i lignin penetrují 

kostru bun čných st n celulózy. Podobn  jako celulóza, obsahuje hemicelulóza glukózové 

skupiny. Oproti celulóze má však hemicelulóza kratší a rozv tven jší et zce. Jejími 

hlavními stavebními složkami jsou pentózy a hexózy [17]. 

Další stavební složkou d eva je lignin. Ten zabezpečuje d evnat ní bun čných st n d eva a 

jeho hlavní funkcí je spojování mezibun čných vláken a zpevn ní celulózových molekul 
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v rámci bun čných st n [17]. Lignin obsahuje benzenové jádro s propanovým et zcem, 

fenolové hydroxylové skupiny a methoxylové skupiny [16]. 

1.1.2 D evní štěpka 

Jak už bylo ečeno, d evní št pka je nejčast ji používaným tuhým biopalivem 

v energetickém průmyslu. D evní št pka je rozšt pkovaná d evní biomasa ve form  kousků 

mající typickou délku od 5 mm do 50 mm, vyrobená mechanickým rozdružením d eva 

ostrými nástroji, nap . noži [9]. Je získávána z odpadů lesní t žby a průmyslového 

zpracování d eva nebo rychle rostoucích d evin. Jedná se o levné biopalivo využívané 

pro výrobu tepelné nebo elektrické energie. Podle [19] se výh evnost d evní št pky 

pohybuje od Ř do 15 MJ/kg, sypná hmotnost kolem 250 kg/m3
 a vlhkost od 15 do 50 %. 

Št pka, stejn  jako další druhy biomasy, se v rámci podpory výroby elekt iny z biomasy 

začleňuje na jedné ze t í kategorií biomasy. Tyto kategorie stanoví vyhláška [20], a to na 

základ  parametrů, kterými jsou výh evnost, ekonomičnost a p ínos způsobu využití. Do 

kategorie 1 spadají zejména byliny nebo d eviny cílen  p stované pro energetické využití a 

biopaliva z nich vyrobená. Kategorie 2 zahrnuje zejména biomasu včetn  zbytkové 

biomasy, kterou nelze materiálov  využít Ězbytky z t žby d eva, z procesů zpracování 

d eva, ze zem d lství a z průmyslových výrob a biopaliva z ní vyrobená a biopaliva 

vyrobená z jinak nevyužitelných kalů z čistíren odpadních vod. Kategorie 3 zahrnuje 

materiálov  využitelnou biomasu, biopaliva z ní vyrobená a ostatní biomasu neza azenou 

do kategorie 1 nebo 2, není – li z podpory vyloučena [20]. 

Podle kvality št pky a dalších p ím sí lze d evní št pku rozd lit na zelenou, hn dou a 

bílou. Zelená št pka Ělesníě je získávána ze zbytků po lesní t žb . Tento druh št pky 

obsahuje části drobných v tví, listí a jehličí. Protože se zpracovává za čerstva, je její 

vlhkost vysoká. Hn dá št pka se získává ze zbytkových částí kmenů, pila ských od ezků 

apod. Tato št pka obsahuje kůru. Bílá št pka je št pka neobsahující kůru. Obvykle se jedná 

o od ezky p i pila ské výrob  [19]. 

1.1.3 Skladování a p eprava d evní hmoty 

Tím, že paliva z biomasy mají nižší výh evnost, zvyšují se nároky na skladovací prostory, 

a to zejména je – li pot eba je skladovat dlouhodob . Velikost a typ skladovacího prostoru 

se odvíjí od druhu a množství skladované biomasy a na požadavcích na jejich skladování a 

další zpracování nebo použití [21]. Nap . elektrárna v Hodonín , skladuje biomasu 
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o hmotnosti 1000 tun [15]. V tab. 3 jsou shrnuty vhodné skladovací prostory pro jednotlivé 

typy biomasy s uvedením doby, po kterou je možno materiál skladovat. 

Tabulka 3 – Možnosti skladování různých typů biomasy [23] 

 Otev ená 
skládka 

Zast ešená 
skládky 

Hala Silo 

Piliny X XX XXX XXX 

Št pka XX XX XXX XXX 

Kusové d evo XX XX XXX – 

Sláma – balíky X XX XXX – 

Pelety, brikety – – XXX XXX 

 

XXX – možno skladovat bez omezení Ěn kolik letě 

   XX – možno skladovat dlouhodob  Ěaž 6 m sícůě 

      X – vhodné skladovat pouze po p echodnou dobu Ě1 – 2 týdnyě 

          – nelze skladovat 

 

Doba skladování d evní hmoty není legislativn  ešena [23][24]. Jsou zpracovány pouze 

pokyny pro ukládání sena a slámy [27]. Doba uskladn ní pevné biomasy se odvíjí od druhu 

biomasy a zvoleného typu skladování. Dále tuto dobu výrazn  ovlivňuje vlhkost materiálu 

a velikost skladované hromady a homogenita materiálu. Bylo provedeno n kolik studií 

s cílem stanovit bezpečnou dobu uskladn ného materiálu.  

U d evní št pky, která má výrazný sklon k samovznícení oproti jiným druhů biopaliv, 

uvádí [23] dobu skladování maximáln  3 – 4 m síce p i vlhkosti 40 – 45 %. Krom  

skladování št pky na volném prostranství, elektrárna Kladno, kterou provozuje společnost 

AlpiqGeneration, využívává také uzav ená sila o objemu 200 m3
. Piliny o vlhkosti 30 % 

lze pak skladovat ádov  m síce. D evní pelety jsou v průmyslu nejčast ji skladovány jako 

voln  sypané v nadzemních skladovacích nádržích – silech. Zásobníky mají velkou 

kapacitu a jsou určeny k dlouhodobému skladování. Tyto zásobníky pelet mohou být 

zhotoveny z různých materiálů a o různých velikostech. Nap . společnost Morkus – 

Morava [25] vyrábí smaltovaná velkokapacitní sila o objemu až 360 m
3
. Zahraniční 

společnost ESI Eurosilo [26] vyrábí železobetonová sila o objemu až 100 000 m
3
.  
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Velikost volného skladu pro seno a slámu je stanovena vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci [27]. Podle této vyhlášky může mít volný sklad objem maximáln  4000 m3. Za jeden 

volný sklad se považuje skupina stohů. Celkový objem t chto stohů je nejvýše 4 000 m3.  

P eprava biomasy je v ČR provád na zejména prost ednictvím silniční sít . Nejčast ji jsou 

využívány velkoprostorové kamiony. Dále pak lze využít kontejnerové soupravy a malé 

odvozní prost edky, jako je nap . traktor s vlečkou, nákladní automobil s kontejnerem. 

Vzhledem k rozmíst ní odb ratelů, není využití dopravy biomasy po železnici v České 

republice p íliš časté [28]. P epravu biomasy zajišťuje mnoho společností. Nap . 

pro elektrárnu Kladno zajišťuje smluvní firma návoz d evní št pky velkoprostorovými 

kamiony o objemu cca 90 m
3
 s pohyblivým dnem. Využitím „malých“ odvozních 

prost edků Ětraktor s vlečkou, nákladní automobil s kontejneremě lze p epravit materiál 

o objemu 10 až 40 m3
 [28]. 

P i uskladn ní pevných biopaliv nebo jejich doprav  nezávisí nebezpečí vzniku 

samovznícení pouze na velikosti uskladn ného materiálu a na dob  skladování, ale také 

na dalších faktorech. Mezi nejvýznamn jší pat í obsah vlhkosti v palivu a jeho zrnitost. 

Vysoký obsah vlhkosti p edstavuje u biomasy problém, protože navlhnuté materiály 

p edstavují p íznivé prost edí pro vývoj a činnost mikroorganismů [29][30]. Podle [23] by 

m l být obsah vlhkosti u d evní hmoty, jako je št pka, drť a piliny, pod 25 % a u slámy 

pod 15 %. D evní pelety mají vlhkost obvykle do 10 % Ědáno normamiě [31]. Avšak realita 

na skládkách je jiná. Jak uvádí [32], na reálných skládkách má energetická smrková št pka 

prům rnou vlhkost 47 %. P i manipulaci s pevnými biopalivy může docházet k tvorb  

t ísek, úlomků, pilin a prachu, což zvyšuje riziko vzniku samovznícení. Zkoumání vlivu 

zrnitosti u d evní hmoty p i skladování je studováno v práci [33]. Výsledky studie ukázaly, 

že rozm ln né palivo podléhá samovznícení daleko snáze než palivo kusové. 

1.2 Problematika samovznícení pevných materiálů 

Paliva vyrobená z biomasy jsou z hlediska odvodu tepla vynikajícími tepelnými izolátory. 

A proto jsou – li skladovaná ve velkých objemech, začnou se samozah ívat. Pokud jsou 

vytvo ené podmínky pro akumulaci tepla, může se skladovaná hmota samovznítit. 

Samovznícení ve velkých hromadách je mnohem pravd podobn jší než v malých 

hromadách, protože s nárůstem objemu skladovaného materiálu se schopnost akumulace 
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tepla zvyšuje. Je to tím, že se zvyšujícím se objemem se snižuje povrch, p ipadající 

na jednotku objemu, který odvádí teplo [34][35]. 

Podle [29] je samovznícení komplexní samovoln  probíhající proces od prvního okamžiku 

nárůstu teploty až k dosáhnutí teploty samovznícení v důsledku chemických, fyzikálních 

nebo biologický procesů. Výsledkem procesu samovznícení je vznícení a následné ho ení 

látky plamenným nebo bezplamenným způsobem. Teplotou samovznícení se pak rozumí 

nejnižší teplota, p i které v látce začínají bez vn jšího p ívodu tepla exotermní procesy 

vedoucí k zapálení látky. K samovolnému zrychlení oxidace může dojít k p i relativn  

nízkých teplotách, a to v důsledku tepelného, chemického, fyzikáln  – chemického nebo 

mikrobiologického impulzu. 

Pro vznik samovznícení skladovaných tuhých látek je nutno splnit šest hlavních 

p edpokladů Ětzv. hexagon samovzníceníě – obr. 2. Eliminací alespoň jednoho z parametrů 

uvedených v hexagonu, je možné zabránit vzniku samovznícení. 

 

Obrázek 2 – Hexagon samovznícení [36] 

Samovznícení lze rozd lit do dvou fází – inkubace a rozvinuté stádium. Charakter 

jednotlivých fází samovznícení je popsán pomocí závislosti teploty na čase – obr. 3. 
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Obrázek 3 – Fáze samovznícení Obrázek 3 

Inkubace samovznícení začíná od okamžiku nárůstu teploty až do dosažení kritické teploty 

tks. Po p ekročení kritické teploty tks nastává rozvinuté stádium samovznícení. Tato fáze 

trvá až do dosažení teploty vznícení. Proces samozáh evu a vznícení probíhá určitou 

rychlostí, která je u jednotlivých látek různá. U pevných látek, majících sklon 

k samovznícení, je doba pot ebná pro dosažení teploty vznícení delší než u sm si plynů se 

vzduchem. Dynamika samovzn covacího procesu byla sledována v práci [37]. V této práci 

bylo zjišt no, že u uhlí dochází k samovznícení 6 týdnů, p ičemž inkubační doba trvá 

ádové týdny, kdežto rozvinuté stádium je dynamičt jší. Pro zahájení procesu samovolného 

vznícení je nutný počáteční impulz umožňující kumulaci oxidačního tepla v látce 

za dostatečného p ístupu kyslíku [37]. 

Náchylnost k samovznícení je různá, tzn. teplota samovznícení není konstanta, ale 

ovlivňuje ji mnoho faktorů, zejména fyzikáln  – chemické vlastnosti hmoty a podmínky 

uložení hmoty. Protože je disertační práce zam ena na samovznícení d evní hmoty, jsou 

v kapitole 1.2.4 podrobn ji rozebrány nejdůležit jší parametry, které ovlivňují chemickou 

interakci d evní hmoty s kyslíkem. 

1.2.1 Teorie samovznícení 

Jsou známy dva modely, které vysv tlují vznik a průb h samovznícení. Tyto modely se liší 

podle toho, které parametry hodnocené látky jsou považovány za rozhodující pro průb h 

samovznícení. První model samovznícení – kinetický – vychází z p edpokladu, že oxidace 

jako chemická reakce probíhá et zovým mechanismem. Tento proces je založen 

na průb hu oxidačn  – redukčních d jů. Radikáln  – et zovou reakci lze rozd lit na 
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n kolik fází: iniciace Ědochází k tvorb  aktivních částic, radikálů nebo reaktivních 

meziproduktůě, propagace Ězvyšování počtu aktivních částic a urychlení průb hu reakceě a 

terminace Ězánik aktivních částic vzájemnými srážkamiě. Model se zejména zabývá 

rychlostí chemických reakcí, jejich mechanismem a podmínkami, za kterých tyto reakce 

probíhají. Tento model je vhodný pro pomalu probíhající d je, protože je zanedbán vznik 

tepla a zvyšování teploty. Na základ  mechanizmu et zových reakcí je založena 

peroxidová teorie oxidace. Podle této teorie se nejprve vytvá ejí peroxidové sloučeniny. 

Peroxidové sloučeniny se dále rozpadají a uvolňuje se aktivní kyslík a další volné atomy a 

radikály. Tím se uvolňuje také energie podporující další průb h oxidace organické hmoty 

[35][38]. 

U druhého modelu samovznícení – tepelného – jsou hlavním sledovaným parametrem 

podmínky odvodu tepla [38]. Teorie tepelného samovznícení vychází z toho, že jeho 

p íčinou jsou reakce povrchových molekul částic hmoty s kyslíkem Ěchemická interakceě, 

který proniká do volných mezer mezi částicemi i za normální teploty. Uvoln né teplo 

způsobí nárůst teploty systému reaktivní hmoty a kyslíku a urychlí tak reakci dalších 

molekul hmoty s kyslíkem. Pokud je množství uvolňovaného tepla v tší než množství tepla 

odvád ného, dojde k samovznícení hmoty [8].  

Na výše uvedeném základ  je vypracována ada matematických modulů. Teorií tepelného 

samovznícení se zabýval Semjonov. Semjonov rozvinul původní p edstavy van´t Hoffa, 

který odvodil rovnici pro mezní podmínku samovznícení. Touto mezní podmínkou je 

rovnost p ívodu a odvodu tepla a dotyk k ivky p ívodu tepla s p ímkou odvodu tepla. 

Rychlost tvorby tepla roste s rostoucí teplotou exponenciáln . Rychlost odvodu tepla 

s rostoucí teplotou roste pouze lineárn  [35]. Závislost p ívodu a odvodu tepla v reagující 

soustav  je zobrazeno na obr. 4. 
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Obrázek 4 – Závislost přívodu a odvodu tepla v reagující soustavě [35] 

Semjonův model p edpokládá stejné teploty v celém objemu soustavy. Je založen 

na geometrii, povrchu a objemu skladované látky a nebere v úvahu velikost úložišt . 

Na jeho teorii navázal Frank – Kamenetskii, jehož model bere v úvahu teplotní spád 

ve vzorku, který závisí na geometrii vzorku a tepelné vodivosti. Teplota povrchu úložišt  

je stejná jako teplota okolí. V úvahách Frank – Kamenetského pokračoval Thomas. Jeho 

model bere v úvahu tepelnou vodivost vzorku a vzduchu, geometrii úložišt , koeficienty 

vyzá eného množství tepelného p enosu a vedeného množství tepelného p enosu [8]. 

Metoda vypracována Frank – Kamenetskiim je podrobn ji rozebrána v kap. 1.2.5. – 

Metody pro extrapolaci laboratorních výsledků na reálné podmínky.  

Teplotu samovznícení Ts lze po úpravách vypočítat podle vzorce Ě1) [35]: 

                               (K)      (1) 

kde: 

E – energie (J.mol
–1

), R – univerzální plynová konstanta Ě8,314 J.mol
–1

.K
–1

), T0 – teplota 

st ny nádoby ĚKě. 

 

 Výše uvedené matematické modely jsou podkladem pro vyhodnocení experimentálního 

hodnocení náchylnosti látek p i skladování a p i p eprav  [8][39]. 
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1.2.2 Druhy samovznícení 

Podle jevu, který má rozhodující význam na počátku samovznícení, lze rozd lit proces 

samovznícení do t chto skupin: 

 samovznícení fyzikáln  – chemické – způsobené jevy fyzikálního a chemického 

původu Ěnap . absorpce plynů a par, zvýšená teplota prost edíě,  

 samovznícení chemické – dochází p i styku chemických látek se vzduchem, vodou 

nebo p i vzájemném styku,  

 samovznícení biologické – vyvolané činností mikroorganismů [29]. 

1.2.3 Samovznícení rostlinných produktů 

Mezi nejčast jší p íčinou požárů samovznícení rostlinných produktů je samozah ívání 

rostlinných látek působením činnosti mikroorganismů. K t mto požárům dochází zejména 

p i jejich skladování ve velkých objemech. Pokud jsou rostlinné produkty navlhlé, 

p edstavují p íznivé prost edí pro vývoj a činnost mikroorganismů. Proto nap . seno se 

doporučuje skladovat p i vlhkosti pod 20 %. V první fázi Ěfyziologickéě dochází k dýchání 

bun k a rozmnožování termofilních baktérií. Probíhá pomalá oxidace hmoty, p i kterém se 

uvolňuje teplo. P i teplot  40 – 45 °C rostlinné buňky odumírají a dýchání bun k p estává. 

Uvoln né teplo a vlhkost dále vytvá í p íznivé podmínky pro vývoj a činnost epifytních 

mikroorganismů Ěfáze mikrobiologickáě, které umožňují rozvoj termofilních 

mikroorganismů. Rozkladnou činnosti t chto dvou skupin mikroorganismů, kam pat í 

bakterie a plísn , se dále uvolňuje teplo. Jakmile teplota uskladn ného materiálu dosáhne 

70 – 80 %, hynou mikroorganismy a začíná t etí fáze – chemická. V této fázi se tvo í 

prchavé uhlovodíky a aktivní uhlík Ěp i teplot  cca 120 °Cě. Náhlým p ístupem kyslíku 

k ložisku samovznícení pak dojde k samovznícení hmoty. První dv  fáze probíhají ádov  

týdny až m síce. Proces uhelnat ní a p ípadné samovznícení probíhá n kolik dní. 

V p ípad  optimálních podmínek i n kolik hodin. 

Krom  biologického samovznícení může v rostlinných materiálech dojít i k tepelnému a 

chemickému samovznícení. Tepelné samovznícení je proces, p i kterém dojde ke vznícení 

ho laviny působením pom rn  vysoké teploty Ěnap . Ř0 – 100 °C). K tomuto samovznícení 

dojde, pokud množství uvolňovaného tepla je v tší než množství tepla odvád ného. 

Tepelné samovznícení může nejčast ji nastat p i zpracování rostlinných materiálů Ěnap . 
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sušení, mletí, granulace atd.ě. V rostlinných produktech také může dojít k chemickému 

samovznícení, a to nap . p i napoušt ní t chto materiálů nát rovými hmotami [29]. 

1.2.4 Vliv hlavních parametrů na chemickou interakci d evní hmoty s kyslíkem 

Mezi nejvýznamn jší vlivy na oxidační proces pat í: 

 Složení a fyzikální vlastnosti hmoty – jak už bylo uvedeno, hlavními složkami paliv 

vyrobených z biomasy jsou uhlík, vodík a dusík. Síra se v biomase tém  nevyskytuje. 

Mezi fyzikální vlastnosti ovlivňující náchylnost k samovolnému vznícení paliv 

z biomasy je obsah popelovin a prchavé ho laviny. Pro biomasu je typický vysoký 

obsah prchavé ho laviny. Podle [41] podíl prchavých ho lavých látek z ho laviny 

biopaliv činí 75 % – 85 % hmotnosti suchého paliva. Obecn  platí, že s rostoucím 

obsahem prchavé ho laviny roste sklon k samovznícení. Obsah popelovin, oproti uhlí, 

v biopalivech je nízký – cca 0,2 % [41]. Další důležitou fyzikální vlastností, která má 

vliv na oxidaci materiálů, je pórovitost. D evo obsahuje dutiny. Jejich vliv na oxidaci je 

dán velikostí pórů, které ovlivňují transport kyslíku na vlastní povrch látky [16][42].  

 Vliv teploty – platí, že s rostoucí teplotou narůstá reakční rychlost [35]. K popisu vlivu 

teploty na rychlost oxidačního procesu se obvykle používá Arrheniova rovnice [44]. 

Celulózové materiály, tedy i paliva na bázi d eva, se samovzn cují p i vyšších 

teplotách než uhlí Ěp i zah átí nad 130 °C) [29].  

 Vliv času – jedná se o čas od okamžiku vyrovnání teplot okolí a celého objemu 

materiálu do okamžiku vznícení – tzv. indukční doba. Platí, že s rostoucí teplotou okolí 

se indukční doba zkracuje [35][36]. Samovznícení je v tšinou dlouhotrvající d j. Délka 

indukční doby je dána tím, že oxidace látky probíhá za normální teploty okolí velmi 

pomalu. Tento pomalý nárůst trvá i n kolik týdnů nebo m síců a po dosažení určité 

teploty, která je pro každou látku charakteristická, dojde za vhodných podmínek 

k prudkému nárůstu teploty a následn  ke vznícení [36][45]. 

 Vliv koncentrace kyslíku – vlivem koncentrace kyslíku na samovznícení ho lavých 

objemných materiálů se zabývá [40]. V této studii bylo zjišt no, že se snižujícím se 

obsahem kyslíku se teplota samovznícení zvyšuje. Snížením koncentrace kyslíku 

na bezpečnou mez lze p edcházet samovznícení.  

 Vliv zrnitosti – vliv velikosti částic u skladované d evní hmoty je studován v práci 

[46]. V této práci byl proveden experiment na čty ech 200 m3
 hromad, které obsahují 
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d ev ný materiál o různé velikosti zrnitosti: d evní št pku Ěo délce zrna 16 mmě, jemné 

kusy d eva Ě50 mmě, kusy d eva Ě150 mmě a palivové d íví Ě250 mmě. Výsledky práce 

ukazují, že po ročním skladování t chto hromad byl zaznamenán u palivového d eva a 

kusového d eva o velikosti částic 150 mm pouze malý vývin tepla, kdežto u d evní 

št pky a jemného kusového d eva byl vývin tepla daleko vyšší a mén  závislý na 

vn jších podmínkách. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rozm ln né palivo podléhá 

samovznícení daleko snáze než palivo kusové. 

Pravd podobnost vzniku samovznícení se zvyšuje, pokud je skladováno palivo 

o rozdílné velikosti částic. Je to tím, že drobn jší zrna se kumulují uvnit  skladované 

hromady a tím dochází k vniknutí vzduchu dovnit  hromady, což za určitých okolností 

vede k samovznícení. 

 Vliv vlhkosti – m ení provedené ve studii [40] ukazuje, že se zvyšujícím se obsahem 

vody se zvyšuje nebezpečí vzniku samovznícení. Vysoký obsah vlhkosti p edstavuje 

problém zejména u rostlinných materiálů, tedy i d eva. Navlhnuté materiály totiž 

p edstavují p íznivé prost edí pro vývoj a činnost mikroorganismů [29][47]. 

 Objem nahromaděného materiálů – pom r povrchu a objemu určuje podmínky 

odvodu tepla. U malých objemů je pom r povrchu k objemu v tší než u velkých 

objemů. Množství tepla odvedené povrchem je u malých objemů v tší než množství 

tepla, které v objemu materiálu vzniká. Odvod tepla tak p evyšuje jeho p ívod [35]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že s rostoucím objemem hromady se teplota samovznícení 

snižuje. Vlivem velikosti skladované hromady se zabývá nap . [41]. P edm tem 

výzkumu byly dv  hromady d evní št pky o výšce 3 a 6 m, které byly skladovány 

po dobu 2 m síců. Experimentem bylo zjišt no, že teplota uvnit  6 m hromady roste 

rychleji než u 3 m hromady.  

1.2.5 Metody pro extrapolaci laboratorních výsledků na reálné podmínky 

K nejrozší en jším metodám pro extrapolaci laboratorních výsledků na situaci v praxi pat í 

metoda adiabatická a izotermická. Tyto metody jsou podrobn  popsány nap . v [43][44]. 

Metody lze využít pro odhad parametrů, které charakterizují sklon látky k samovolnému 

vznícení. Mezi tyto parametry pat í bezpečná teplota, p i které je možné materiály 

skladovat. Dále pak doba, do jaké je možné p i dané teplot  materiály skladovat a 

bezpečné množství materiálu, které je možné skladovat p i dané teplot . Pomocí výše 
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uvedených metod lze také hodnotit vlivy jednotlivých parametrů Ěnap . vlhkost, 

koncentrace kyslíku, velikost částicě na proces samovznícení. Ob  tyto metody hodnotí 

chování materiálu z hlediska samovznícení za různých podmínek. 

Adiabatická metoda slouží k hodnocení chování vzorků p i styku se vzdušným kyslíkem 

za adiabatických podmínek, tj. bez vým ny energie s okolím, p i dostatečném p ísunu 

kyslíku a minimálním odvodu tepla [43][36]. Tato metoda je založená na hodnocení 

rychlosti nárůstu teploty v průb hu laboratorní zkoušky. Testy jsou provád ny 

v adiabatickém kalorimetru. Pomocí adiabatické metody je možné za adit materiály 

do kategorie náchylnosti [43]. Pokud jsou vytvo ené optimální podmínky pro vznik 

samozah ívání, lze pomocí této metody také stanovit bezpečnou teplotu a dobu skladování 

a vyhodnotit závislost průb hu samovznícení na vn jších podmínkách. Zda dojde 

ke vzniku samozah ívání v podmínkách, p i nichž jsou materiály skladovány, je závislé 

na množství materiálu a teplot  okolí. Závislost kritické teploty z hlediska samovolného 

vznícení na objemu hodnoceného materiálu určuje metoda izotermická [36]. 

Izotermická metoda slouží ke stanovení teplot samovznícení a k nim odpovídajících 

indukčních dob v různ  velkém objemu prachu p i konstantní teplot  okolí. Postup je 

uveden v norm  [8]. Tato metoda je založená na teorii tepelného samovznícení Frank – 

Kamenetského. Jak už bylo uvedeno, Frank – Kamenetského model bere v úvahu teplotní 

spád vzorku. Ten závisí na geometrii vzorku a tepelné vodivosti. Teplota povrchu úložišt  

je stejná jako teplota okolí. Podle jeho teorie je vztah mezi charakteristickou délkou vzorku 

a jeho teplotou samovznícení dán vztahem Ě2) [8]:                                                       (2) 

kde:     – kritický Frank – Kamenetzkého parametr Ězávisí na geometrii vzorkuě Ěmě, Ts – 

teplota samovznícení ĚKě, r – polom r nebo charakteristická délka prachu (m),   – 

objemová hustota Ěkg.m–3
), H0 – hrubá hodnota výh evnosti ĚJ.kg–1

),   – tepelná vodivost 

(W.K
–1

.m
–1

), k0 – p edexponenciální koeficient, E – aktivační energie ĚJ.mol–1
), R – 

universální plynová konstanta ĚŘ,314 J.K–1
.mol

–1
). 
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P ístup Kamenetzkého je založen na p edpokladu nekonečného koeficientu p enosu tepla 

na rozhraní povrchu mezi vzorkem prachu a jeho okolí, což platí pouze pro velké objemy 

vzorků. Proto Thomas zavedl korekci hodnot     s ohledem na konečné hodnoty 

koeficientů p enosu tepla. Thomasův model bere v úvahu tepelnou vodivost vzorku a 

vzduchu, geometrii úložišt , koeficienty vyzá eného množství tepelného p enosu a 

vedeného množství tepelného p enosu. Vztah mezi tepelnou vodivostí uvnit  úložišt  a 

p estupem tepla na povrchu úložišt  vyjad uje tzv. Biotovo číslo (3ě. Biotovo číslo může 

být vypočteno pro celistvé tvary Ěrovnom rné válce a krychleě. Biotovo číslo je 

bezrozm rný parametr, který určuje, zdali se teplota uvnit  úložišt  značn  liší od teploty 

povrchu úložišt . Pokud je Bi < 0,1, je vnit ní tepelný odpor materiálu zanedbatelný a 

u úložišt  dochází ke ztrátám tepla na jeho povrchu [71][86]. 

                     (3) 

kde: 

   – koeficient p estupu tepla ĚW.m
–2

.K
–1

), r – charakteristická délka vzorku Ěmě,   – 

tepelná vodivost ĚW.m–1
.K

–1
).  

 

Data získaná izotermickou metodou lze využít k prognóze možnosti vzniku samovznícení 

a pro vyhodnocení bezpečných rozm rů skládky. Pomocí košíčků Ěodtud název košíkový 

test) o různých velikostech se zjišťuje, p i jaké výšce vrstvy a za jaké teploty může 

v hodnoceném materiálu dojít k samovolnému zah ívání. Košíkový test je také zmín n 

v p edpise, který doplňuje mezinárodní p edpisy pro p epravu nebezpečných v ci – UN 

Manual of Tests and Criteria [39]. P edpis obsahuje zkušební metody a postupy 

pro klasifikaci nebezpečných v cí. 

1.2.6 Rozbor plynných produktů samozáh evu d evní hmoty 

Tuhá biopaliva jsou považována za ekologický zdroj energie. Nicmén  také p i používání 

tuhých biopaliv se uvolňují plynné zplodiny. Tyto plyny se uvolňují nejen p i ho ení d evní 

hmoty, ale také ve fázi samovolného zah ívání. Oproti uhelné hmot  je jejich množství 

menší, p esto však n které z nich mohou být velmi nebezpečné jak pro člov ka, tak 

pro životní prost edí.  
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D evní hmota je uhlíkaté palivo, které obsahuje velké množství prchavé ho laviny. 

Za zvýšených teplot dochází ke zm nám jeho chemického složení, fyzikáln  – chemických 

vlastností a uvolňují se plynné produkty. Podle [16] lze poznat první zm ny ve d ev  již 

p i teplotách do 100 °C. Ze složení d evní hmoty lze usuzovat, že hlavními produkty 

vznikajícími nejen p i ho ení, ale také p i samozah ívání d eva jsou oxidu uhlíku, voda a 

uhlovodíky.  

Problematika emisí uvolňující se z d evní hmoty p i skladování je p edm tem mnoha 

studií. Nap . v práci [48][49][50]. V [49] je uvedeno, že mezi hlavní plyny, které vznikají 

p i samozáh evu d evní hmoty pat í oxidy uhlíku a metan. V [48] bylo zjišt no, že 

primárními složkami uvolňujícími se p i skladování biomasy jsou oxidy uhlíku, metan, 

aldehydy a terpeny. V práci [50] byly p i teplot  20 – 55 °C nalezeny jako hlavní plyny 

oxidy uhlíků a metan, p ičemž nejvyšší koncentraci vykazoval oxid uhličitý a nejnižší 

koncentraci vykazoval metan. Vyšší hodnoty emisí jsou spojeny s vyšší teplotou, proto je 

skladovací teplota klíčovým faktorem, který ovlivňuje uvolňování plynů z uložené hmoty. 

Zvýšená koncentrace t chto plynů v uzav eném skladu Ěprostoruě způsobuje úbytek 

koncentrace kyslíku.  

D evní hmota obsažena na skládkách p edstavuje také určitý zdroj skleníkových plynů. 

Hodnocením emisí skleníkových plynů se velmi podrobn  zabývá nap . [51][52]. Ob  tyto 

studie uvádí, že b hem skladování d evních zbytků se do ovzduší emitují skleníkové plyny, 

jako je metan a oxid dusný. Podle [51] metan vzniká pouze v důsledku anaerobní 

fermentace. Jako jedno z doporučení k omezení emisí navrhují co nejkratší dobu 

skladování, protože dlouhodobé skladování je spojeno s nárůstem teploty uvnit  hromady, 

což vede k uvolňování v tšího množství metanu. Délku skladování u rozm ln ného d eva 

doporučují max. 1 týden. V [52] je uvedeno, že k uvolňování skleníkových plynů dochází 

také p i transportu d evní hmoty, a to zejména je – li p epravována na delší vzdálenosti. 

Je známo, že uvnit  vlhké rostlinné biomasy dochází vlivem biologické činnosti k rozkladu 

materiálu vedoucího k nahromad ní tepla a vzrůstu teploty v hromad . B hem rychlého 

rozkladu materiálu dochází k uvolňování emisí, energetickým ztrátám a požárům. Proto 

skladovaná biomasa s vysokým obsahem vody Ěp es 40 %ě p edstavuje závažný problém 

[53]. V práci [53] bylo zjišt no, že celkové množství emisí za aerobních podmínek je vyšší 

než za neaerobních.  



32 

 

Z důvodu prevence proti vzniku samovznícení, bývá d evní hmota skladována p i snížené 

koncentraci kyslíku [57]. Koncentrace kyslíku je dalším parametrem, jenž může ovlivnit 

množství plynných zplodin, které vznikají p i zah ívání d evní hmoty. Rozborem vzorků 

d evních pilin zah ívaných p i 150 °C provedeným v práci [58] bylo dokázáno, že 

koncentrace kyslíku má významný vliv na vývin oxidu uhelnatého a metanu. Za snížené 

koncentrace kyslíku byly u testovaného materiálu zaznamenány nižší koncentrace obou 

plynů, z čehož vyplývá, že se snižující se koncentrací kyslíku se také snižuje rychlost 

oxidace hmoty a další probíhající reakce. 

Za hlavní toxikant ve zplodinách ho ení d eva je uvád n [54] oxid uhličitý. Oxid uhličitý a 

oxid uhelnatý může být letální i p i nízkých koncentracích. Navíc zplodiny také mohou 

obsahovat t kavé organické složky, jako jsou terpeny, estery, ethery a aldehydy. V tšina 

t chto látek se může z d evní hmoty odpa it a v n kterých p ípadech se 

může hromadit v takových koncentracích, že mohou ohrozit zdraví a bezpečnosti osob 

[55]. 

Toxicitou plynů, které vznikají p i samozáh evu d evního materiálu a sníženou koncentrací 

kyslíku ve vzduchu mohou být ohrožení zejména pracovníci ve skladech nebo okolí 

zásobníků. V minulosti došlo k n kolika fatálním nehodám spojených s otravou plynů 

vzniklých p i skladování biomasy. Nap . v roce 2010 došlo v Irsku k udušení osoby uvnit  

sila na pelety. O rok pozd ji byl zaznamenán stejný p ípad ve Švýcarsku [55]. 

Problematikou plynných produktů, které se uvolňují v uzav ených silech, se zabývá [49]. 

Hlavní složkou vznikající p i skladování d evní hmoty uvádí oxid uhelnatý. V malém 

množství se uvolňuje metanol, kyselina mravenčí a aldehydy. Uvolňování oxidu 

uhelnatého bylo zaznamenáno již za pokojové teploty. Také bylo zjišt no, že za jeden 

týden se koncentrace kyslíku v sile snížila o více než 5 %.  

Různorodost zplodin uvolňujících se p i samozáh evu d evní hmoty je ovlivn na adou 

faktorů. Mezi tyto faktory pat í nap . chemické složení materiálu, obsah vody v palivu, 

teplota termodegradace atd. V práci [53] byl hodnocen vliv n kolika faktorů na množství 

plynných produktů, které se uvolňují p i skladování biomasy. Bylo zjišt no, že s rostoucí 

teplotou se množství zplodin zvyšuje. Tento trend byl zaznamenán také s rostoucí vlhkostí 

materiálu. Vliv čty  různých teplot na složení a množství plynných produktů nízkoteplotní 

oxidace d evních pilin byl podrobn  sledován také v práci [56]. Výsledky studie ukazují, 
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že p i teplot  50, 100 a 150 °C vznikají stejné zplodiny. Krom  oxidů uhlíků a vody, 

d ev né piliny vykazovaly také p ítomnost alifatických uhlovodíků. P i zah ívání d evní 

hmoty na 200 °C byl navíc ve zplodinách detekován metanol. M ení také ukázalo, že 

s rostoucí teplotou se množství t chto plynů zvyšuje.  

Fakt, že teplota ovlivňuje koncentrace plynů, lze využít k indikaci samovolného zah ívání 

uskladn né hmoty. Pomocí určení teplotní závislosti uvolňování plynných složek je možno 

určit teplotu materiálu v oblasti, z níž je proveden odb r vzorku nebo vzdušiny. Indikace 

samovznícení pomocí zm n koncentrace plynů vznikajících p i samovzn covacím procesu 

je metoda používaná p edevším u uhelné hmoty. Dokonce platná báňská legislativa 

Českého báňského ú adu ukládá kontrolu výskytu oxidu uhelnatého a metanu v důlním 

ovzduší [59]. Dalšími indikačními plyny samovznícení v důlní praxi jsou oxid uhličitý, 

vodík, etan, propan, butan, etylen, propylen a acetylen [43]. Ke kontrole samovznícení 

uskladn né d evní hmoty pomocí plynů jsou využity p edevším oxidy uhlíku. Také se 

sleduje pokles kyslíku [57]. [57] doporučuje jako jedno z preventivních opat ení 

k zamezení vzniku samovznícení m ení koncentrací kyslíku a oxidu uhelnatého 

v prost edí nad skladovaným materiálem. Práce [56] posuzuje vliv teploty na koncentrační 

zm ny oxidů uhlíku a metanu, jakožto primárních látek uvolňujících se 

p i samovzn covacím procesu u d ev ných pilin. Jako nejvhodn jší plyny k predikci 

samovznícení doporučuje sledovat koncentrace oxidy uhlíku. 

M ení plynů nízkoteplotní oxidace hmoty za účelem odhadu teploty uskladn né hmoty je 

provád no p edevším v dolech a v uzav ených prostorech, v nichž jsou paliva skladována. 

Nicmén  tuto metodu lze využít také ke kontrole uskladn ného materiálu na volném 

prostranství, a to odebráním vzdušniny pod povrchem hromady. 

Krom  zm n koncentrací plynů lze k indikaci samovolného zah ívání hmoty použít 

pom ry n kterých plynů, nap . oxidu uhelnatého k uhličitému [60]. Tyto pom ry 

charakterizují teplotu materiálu a tím stav samovznícení. 

1.2.7 Současné možnosti stanovení plynných látek tepelné degradace 

Zjišťování informací o složení zplodin tepelné degradace je i za použití moderních 

analytických metod pom rn  složitá činnost. Je to tím, že zplodiny obsahují široké 

spektrum chemických látek a pro každou jednotlivou složku vyžaduje použití časov  

náročných postupů. Zrychlit a zjednodušit analýzu plynných látek lze dv ma cestami.  
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Prvním způsobem je provedení analýzy, kdy je p edem určen konečný počet složek, který 

bude analyzován, nap . oxidy uhlíku. Na základ  tohoto výb ru je zvolena metoda analýzy 

a m icí p ístroje Ěnap . analyzátory plynůě. Analyzátory plynů zjišťují koncentraci 

sledované látky bu  periodicky, nebo kontinuáln . Nam ené koncentrace látek jsou 

indikovány číslicov , pop . analogov . Ve v tšin  p ípadů analyzátory signalizují 

p ekročení nastavených mezí koncentrace. Hlavní součástí analyzátorů je chemický senzor, 

který p em ňuje signál o koncentraci na výstupní signál Ěv tšinou elektrickýě. Senzory 

na fyzikálním principu m í definovanou fyzikální veličinu Ěnejčast ji se využívá hustota, 

viskozita, tepelná vodivost atd.ě. Senzor analyzátoru způsobí kvantitativní ani kvalitativní 

zm nu analyzované sm si. Hodnota fyzikální veličiny je pak funkcí chemického složení. 

Senzory na fyzikáln  – chemickém principu sledují fyzikální jevy provázející chemickou 

reakci, které se účastní určovaná látka nebo kterou tato látka podstatn  ovlivňuje. 

K fyzikáln  – chemickým analyzátorům pat í nap . p ístroje založené na m ení reakčního 

tepla, elektrochemických d jů, chemiluminiscence apod. [61]. Pro ilustraci je na obr. 5 

zobrazen analyzátor spalin TESTO 350 – XL. Tento analyzátor je vybaven chemickým 

čidlem a lze pomocí n ho m it tyto složky spalin: O2, CO, CO2, H2, NO, SO2. 

 

 

Obrázek 5 – Analyzátor spalin Testo 350 – XL 

 

Druhý způsob zjišťování složení zplodin vznikajících p i tepelném namáhání je metodou, 

kdy není počet stanovovaných složek omezován. Touto metodou lze pak stanovit pom rn  

široké spektrum chemických látek, kterou jsou obsaženy ve zplodinách. K tomuto druhému 
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způsobu se adí nap íklad spektroskopické metody nebo metody plynové chromatografie. 

Mezi často využívané spektroskopické metody v současné dob  pat í analýza 

infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací. FTIR analýzou plynů se zabývá 

nap . evropský mezinárodní projekt SAFIR – Smoke gas analysis by Fourier transform 

infrared spectroscopy [62]. Hlavním cílem tohoto projektu bylo rozvíjet FTIR analýzu tak, 

aby byla za azena mezi spolehlivé metody pro určení plynných toxických složek požáru. 

Infračervená spektroskopie je nedestruktivní analytická technika určená p edevším 

pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a také pro stanovení 

anorganických látek, a to nejenom v plynném skupenství, ale také v pevném a kapalném. 

FTIR analýza plynů umožňuje získávání rychlých kvalitativních a kvantitativních 

informací. Principem této spektroskopické metody je absorpce infračerveného zá ení 

p i průchodu vzorkem, p i níž dochází ke zm nám rotačn  vibračních energetických stavů 

molekuly v závislosti na zm nách dipólového momentu molekuly [63]. Infračerveným 

zá ením je elektromagnetické zá ení v rozsahu vlnových délek 0,78 – 1000 mm, což 

odpovídá rozsahu vlnočtů 12800 – 10 cm
–1

. Celá oblast bývá rozd lena na blízkou (13000 

– 4000 cm
–1

), st ední (4000 – 200 cm
–1

) a vzdálenou infračervenou oblast (200 – 10 cm
–1

), 

p ičemž nejpoužívan jší je st ední oblast. V infračervené oblasti je aktivní v tšina molekul, 

p ičemž absorpční spektrum je pro látku tak charakteristické, že prakticky nelze najít různé 

látky se stejným spektrem [83]. 

Pro účely identifikace látek je možno infračervené spektrum ve st ední oblasti d lit na dv  

oblasti. První oblasti je oblast charakteristických vibrací Ě4000 – 1500 cm
–1ě, která se 

využívá pro identifikaci funkčních skupin v molekule. Druhou oblasti je oblast otisku palce 

(1500 – 400 cm
–1

). V tomto úseku se nachází deformační vibrace ovlivn né strukturou 

molekuly a umožňují identifikovat konkrétní organickou látku [63]. Analytickým 

výstupem je infračervené spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti 

energie, v tšinou vyjád ené v procentech transmitance ĚTě nebo jednotkách absorbance ĚAě 

na vlnové délce dopadajícího zá ení [64]. P íklad spektra je možno vid t na obr. 6. 

Identifikace látek pak spočívá ve srovnání nam ených spekter se spektry uloženými 

v databázích knihoven, které jsou součástí spektroskopických softwarů. P i interpretaci 

spekter lze také použít vhodnou literaturu, nap . [66]. 
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Obrázek 6 – Infračervené spektrum oxidu uhelnatého [65] 

V současné dob  existuje n kolik typů infračervených spektrometrů. Jedním z nich je 

infračervený spektrometr s Fourierovou transformací ĚFTIRě – obr. 7. Jedná se o p ístroj, 

který pracuje na principu interference spektra, který m í interferogram modulovaného 

svazku zá ení po průchodu vzorkem. Pro získání klasického spektrální záznamu vyžaduje 

tento p ístroj vyžaduje matematickou metodu Fourierovy transformace [63].  

 

Obrázek 7 – Infračervený spektrometr NICOLET iS10 s Fourierovou transformací 

Další metodou, která umožňuje získání informací o složení sm sí látek je analytická 

metoda plynové chromatografie. Jedná se o jednu z nejčast ji používaných separačních 

metod v dnešní dob . Metoda je určena k d lení a stanovení plynů, kapalin a pevných 

látek. Podstatou této metody je rozd lení složky mezi mobilní Ěpohyblivéě a stacionární 

Ěnepohyblivéě fázi. Pohyblivou fází je tzv. nosný plyn, jako je helium, dusík, oxid uhličitý, 

vodík atd. Stacionární fází je u náplňových kolon pevná látka, jako je aktivní uhlí, silikagel 

atd., nebo vysokovroucí kapalina nanesená na pevný nosič. V p ípad  kapilárních kolon je 



37 

 

stacionární fáze nanesena p ímo na upravenou vnit ní st nu k emenné kapiláry. Stacionární 

fáze se nachází v chromatografické kolon . Princip separace látek plynovou chromatografií 

spočívá v tom, že kolonou se stacionární fází prochází trvale nosný plyn, který 

po vst íknutí vzorku do nást ikové komory dopraví vzorek do kolony. Složky ze vzorku se 

sorbují na začátku kolony ve stacionární fázi a pak desorbují čerstvým nosným plynem. 

Složky vzorku jsou dále dopravovány nosným plynem na konec kolony. Tento d lící 

proces se neustále opakuje. Každá složka ze vzorku postupuje kolonou svou vlastní 

rychlostí, která je závislá na distribuční konstant  složky. Látky postupn  vychází 

z kolony, a to v po adí rostoucích hodnot distribučních konstant. Dále pak vstupují 

do detektoru, který indikuje okamžitou koncentraci separovaných látek v nosném plynu. 

Po úprav  je signál registrován. Výsledkem je grafický záznam závislosti signálu detektoru 

na čase zvaný chromatogram. 

Identitu látky lze zjistit podle polohy píku. Plocha píku je úm rná množství látky ve 

vzorku [67][68]. Z pohledu kvalitativní analýzy je obecnou veličinou používanou 

pro identifikaci látek retenční index, který vyjad uje polohu píků identifikované látky 

v chromatogramu vztažená k poloze píků ady standardů. Pro stanovení retenčních indexů 

se jako standartní látka používají n – alkany. Identifikace látek v analyzovaném vzorku se 

provede porovnáním vypočtených hodnot retenčních indexů s hodnotami tabelovanými. 

Dalšími základními parametry používanými pro identifikaci látek jsou retenční vzdálenost 

(vzdálenost vrcholu píku od počátku chromatogramuě, retenční čas Ědoba průchodu látky 

kolonouě a retenční objem (objem nosného plynu prošlý kolonou za retenční časě. 

Pro kvalitativní hodnocení se používá p edevším hmotnostní spektrometr jako detektoru. 

Ten poskytne pro každý pík tzv. hmotnostní spektrum. Metodou plynové chromatografie 

lze také provést kvantitativní analýzu látek. Koncentrace látek se určí na základ  výpočtu 

velikosti plochy píků, a to bu  automaticky Ěpomocí datastaniceě nebo odhadnout 

výpočtem. Ke kvantitativnímu stanovení je možno využít nap . metodu standardního 

p ídavku, metodu vnit ního standardu, metodu vn jšího standardu [68].  

Mezi nejrozší en jší detektory používané v plynové chromatografii pat í plamenov  

ionizační detektor. Jedná se o detektor, který je schopný detekovat tém  všechny 

organické látky a to v širokém rozmezí koncentrací. Princip tohoto detektoru spočívá 

v m ení zm ny elektrické vodivosti vodíkového plamene způsobené p ítomností 

organické látky [68]. Na obr. Ř je zachycen hmotnostní spektrometr GRIFFIN 460. 
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Obrázek 8 – Plynový chromatograf GRIFFIN 460 

1.3 Legislativa v oblasti skladování tuhých biopaliv 

P i velkoobjemovém skladování a p eprav  tuhých biopaliv se zvyšuje možnost vzniku 

požáru v důsledku samovznícení a mohou se uvolňovat plyny, které mohou mít negativní 

vliv na zdraví člov ka a životní prost edí. Proto by m lo být v pravidlech pro skladování 

tuhých biopaliv uvedeno varování p ed tímto nebezpečím. Podle [69] v ČR neexistuje 

žádný právní p edpis, který by specifikoval nebezpečí spojené se skladováním paliv 

vyrobených z biomasy. Pro skladování fosilních paliv platí norma ČSN 44 1315, která 

stanoví podrobné pokyny pro skladování, nap . výška hromad v závislosti na druhu paliva, 

způsob sledování teploty hromady paliva a pokyny pro likvidaci paliva zah ívaného 

nad povolenou hranici. Pro paliva z biomasy takové pokyny nejsou zpracovány. V české 

legislativ  jsou zpracovány vyhláškou č. 246/2001 Sb. [70] pouze pokyny pro skladování 

seny a slámy. Tato vyhláška o požární prevenci uvádí bezpečnostní vzdálenosti volných 

skladů sena a slámy o objemu nad 50 m3
 od vybraných druhů objektu, lesů a komunikaci. 

Volné sklady sena a slámy nad 50 m3
 se posuzují podle ČSN 73 0Ř04 [72].  

P i velkoobjemovém skladování je možné vycházet z protipožárních p edpisů cizích zemí. 

Dále existuje mnoho doporučení různých autorů, jak bezpečn  skladovat d evní hmotu. 

ada průmyslových provozů, v nichž je biomasa skladována ve velkém množství, má 

vypracované pokyny pro skladování biomasy ve form  místního provozního p edpisu. 

Tyto pokyny vychází p evážn  na základ  dlouholetých provozních zkušeností.  

P i venkovním skladování obsahuje d evní št pka tak vysoké množství vody, že obvykle 

u ní nedochází k povrchovým požárům. Nejvíce vyskytujícím se typem požárů 

u skladované d evní št pky je požár ze samovznícení způsobený mikrobiologickou 
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aktivitou. Podle [73] teplota uvnit  hromady může dosáhnout za dva týdny až 66 °C. Pokud 

jsou částice uskladn né hmoty v tší než 20 cm, k nárůstu teploty nedochází [75]. Teplota 

nad 70 °C signalizuje nebezpečí samovznícení [29].  

V článku [24] jsou popsány pokyny pro bezpečné skladování št pky z hlediska požární 

ochrany, které vychází z požárních p edpisů států Ontaria a Houstonu [73][74]. Podle 

t chto p edpisů musí mít ložná plocha otev eného skladu d eva zpevn ný povrch, musí být 

odvodn ná, vyčišt ná a zbavená porostů a jiných organických materiálů. Dalším 

požadavkem jsou maximální rozm ry skládky. P edpis o požární ochran  státu Ontario 

dovoluje tyto rozm ry skládky: 1Ř x ř0 x 150 m Ěv x š x dě. Protože k samovznícení 

dochází hlavn  u kůry a d evní hmoty obsahující nečistoty, doporučuje se výška hromady 

maximáln  7,5 m. [75] doporučuje skladovat kůru maximáln  do výšky Ř metrů, a to 

po dobu nejvýše 5 m síců. Oproti tomu v [73] je uvedeno, že maximální doba skladování 

d evní št pky by nem la p esáhnout 3 m síce. Pokud však bude hromada skladována 

po dobu delší než 3 m síce, m la by být výška hromady pouze 4 m. Pro uskladn nou 

d evní št pku o objemu 1000 m3
 je doporučeno, aby maximální výška hromady byla 4 m, 

ší ka u základu by nem la p esáhnout Ř m a délka by nem la p ekročit 67 m. Št pka by 

m la být uskladn na do trojúhelníkového tvaru s úhlem 45 0 po stranách.  

K samovznícení materiálu dochází v určité části hromady. Je to tím, že v t chto místech 

může dojít nap . k nahromad ní vlhkosti, jemných částic atd. Z tohoto důvodu by nem la 

být skladovaná zhutn ná a m la by obsahovat pouze stejnorodý materiál [75]. Aby se 

zabránilo kumulaci tepla v hromad , je doporučeno skladovaný materiál pravideln  

p esunovat [73]. K tomuto účelu slouží nap . nakladače, které musí být vybaveny 

p enosným hasicím p ístrojem typu A a B. 

Požadavky na skladování d evní hmoty ve venkovním prostoru jsou také ukotveny 

ve slovenská vyhlášce 258/2007 [76]. Podle této vyhlášky se št pky a piliny mohou 

skladovat bez p eskladn ní maximáln  60 dní. P i skladování hromady št pky nebo pilin se 

m í teplota v hloubce 1,5 m v hromad , a to ve vzdálenosti nejvýše 10 m od sebe. Toto 

m ení teplot se provádí jednou za den. V p ípad , že teplota hromady v průb hu prvního 

týdne m ení nep esáhne 35 °C, je možné m it teplotu jednou za t i dny. Po uplynutí t ech 

týdnů od uskladn ní je možné pak interval m ení prodloužit jednou týdn . Pokud teplota 
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uvnit  skladované hromady dosáhne 50 °C nebo pokud se zvyšuje o více než 3 °C za 24 

hodin, musí se hromady p eházet nebo rozhrnout. O m ení teplot se vedou záznamy.  

Zvýšit bezpečnost p i skladování d evního materiálu lze monitorováním teploty spolu 

s monitorováním koncentrací plynů. Nejvhodn jší kontrola je umíst ním teplotních 

snímačů na více místech hromady. Podle [75] lze rozpoznat rané stádium samozah ívání 

m ením obsahu oxidu uhličitého. Pozd jší stádium samozáh evu lze odhalit sledováním 

koncentrace oxidu uhelnatého. 

Mezi další požadavky na bezpečnost p i skladování d evní hmoty pat í dodržování zákazu 

kou ení a manipulace s otev enými ohn m. Skládka musí být zabezpečena proti vstupu 

nepovolaných osob a na viditelných místech Ězejména p ed vstupem na skládkuě umíst ny 

bezpečnostní značky, jako je ZÁKAZ KOU ENÍ, ZÁKAZ MANIPULACE S OHN M a 

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN [73][76]. P edpis Ontaria [73] eší také odstupové 

vzdálenosti skladovaného materiálu a okolních budov a za ízení. Mezi skládkou a ho lavou 

okolní strukturou má být vzdálenost rovna dvakrát výšce uskladn né št pky. Pro neho lavé 

okolní struktury má být vzdálenost rovna výšce uskladn né št pky pro neho lavé okolní 

struktury. P ístup k jakékoliv části hromady št pky pro požární zásah by m l být tvo en 

1,8 m širokým chodníkem z neho lavého materiálu. Má – li skládka na délku více než 

150 m, musí být z hlediska požárního zásahu obklopena cestou o ší ce nejmén  ř m. 

Nejvýše každých 120 m musí být po obvodu skládky umíst ny hydrantové sk ín  

s p edepsanou délkou a ší kou požární hadice a s p edepsaným průtokem a tlakem vody. 

Po obvodu skládky musí být také umíst ny 2 p enosné hasicí p ístroje pro t ídu A. 

Hromady št pky skladována déle než 3 m síce by se m la pravideln  skráp t vodním 

post ikem. Musí být také zpracována dokumentace ke zdolávání požárů, která musí 

obsahovat p edepsané informace, jako jsou podrobné postupy a pokyny k zajišt ní požární 

prevence, postupy, které budou využity v p ípad  požáru, povinnosti a odpov dnosti 

zam stnanců související se zajišt ním požární bezpečnosti, pokyny a schematické nákresy 

popisující typ a umíst ní požárních systémů Ěnap . umíst ní nejbližšího hydrantu nebo 

místa pro zásobování vodou, plán skladuě [24]. 
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2 Cíl disertační práce 

P edm tem disertační práce je hodnocení náchylnosti k samovznícení vybraných druhů 

biopaliv na bázi celulózy Ěšt pka z listnatých stromů, d eva ská, lesní a št pka z topolů) a 

posouzení teplotní závislosti složení plynných látek vznikajících p i zah ívání lesní št pky 

v souvislosti s bezpečností p i jejich skladování a p epravy. Hlavním cílem práce je 

zpracování metodického pokynu pro bezpečné skladování a p epravu vybrané d ev né 

hmoty z hlediska jejího sklonu k samovznícení. 

2.1 Dílčí cíle  

Dílčími cíli navrhované disertační práce jsou: 

 vypracování p ehledu aktuálního stavu problematiky samovznícení tuhých biopaliv, 

 provedení experimentálního m ení: 

 stanovení sklonu k samovznícení vybraných tuhých biopaliv izotermickou 

metodou podle normy ČSN EN 15 188, 

 hodnocení vlivu vlhkosti na teplotu samovznícení, 

 provedení m ení složení a množství plynů vznikajících p i samozah ívání 

vybraných materiálů za různých teplot, 

 zpracování a vyhodnocení nam ených dat: 

 vyhodnocení vybraných materiálů z hlediska vzniku požáru v důsledku 

samovznícení, 

 určení závislosti složení plynů vznikajících p i samozáh evu vybraných 

materiálů na teplot , na jejímž základ  bude možno provést odhad teploty 

ohniska samovznícení, 

 vyhodnocení získaných informací a jejich interpretace s ohledem 

na bezpečnostní rizika, 

 na základ  provedené rešerše a získaných výsledků zpracovat pokyny pro bezpečné 

skladování a p epravu vybrané d ev né hmoty. 
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3 Praktické poznatky 

Podklady pro zpracování této kapitoly byly získány b hem exkurzí v energetickém 

podniku. Na základ  žádosti vedení společnosti není p esné jméno společnosti uvedeno. 

Proto se bude dále hovo it o teplárn  v Krnov . 

3.1 Výběr podniku 

Požáry ze samovznícení p edstavují závažný bezpečnostní problém zejména v podnicích, 

v nichž je biomasa skladována ve velkých objemech. Proto byl vybrán energetický podnik, 

který pat í mezi významné lídry ve využívání obnovitelných zdrojů, a to teplárna 

v Krnov . V této teplárn  byl od roku 2010 uveden do provozu nejv tší vysokotlaký parní 

kotel na spalovaní biomasy v České republice. Tento kotel s jmenovitou spot ebou 35 tun 

za hodinu vyrábí teplo a elekt inu 100 % spalováním biomasy.  

3.2 Skladování d evní štěpky a požadavky na kvalitu dodávky 

V biokotli v krnovské teplárn  se spalují p evážn  různé druhy d evní št pky. Vedle d evní 

št pky se v menší mí e spalují piliny, různé druhy šrotu, šťovík a jiné. Protože se 

v podniku velkoobjemov  skladuje pouze d evní št pka, bude tato kapitola zam ena práv  

na skladování tohoto biopaliva.  

Pro skladování biomasy je v areálu teplárny určena skládka o kapacit  až 15 tisíc tun 

biomasy. Biomasa je dopravována prost ednictvím nákladních aut a kamiónů na skládku 

jako voln  ložená. P ed vyložením každé dodávky pov ený pracovník vizuáln  kontroluje 

množství a kvalitu dodané biomasy.  

Dodané biopalivo musí splňovat určité požadavky na kvalitu dodávky. Biomasa nesmí být 

kontaminována a nesmí obsahovat žádné cizí materiály, zejména plasty, kovy, kameny, 

písek a zeminu. Jakost dodávané biomasy musí dále odpovídat níže uvedeným 

kvalitativním parametrům a požadavkům na kvalitu uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 

[78] : 

 obsah celkové vody v biopalivu – max. do 50 %, 

 obsah popela v původním vzorku – max. 4 %, 

 frakce – do 50 mm Ěs max. tolerancí do 100 mm pro cca 10 % množství v jednotlivých 

dodávkáchě. 



43 

 

Dodávka musí být opat ena dodacím listem a tišt ným vážním lístkem z váhy pro vážení 

silničních vozidel. Zpravidla je dodávka vážena p i p íjezdu. Po vizuální kontrole je dle 

pokynů obsluhy palivo vyloženo do určené části skládky. Po vyložení materiálu provádí 

vyškolený pracovník odb r vzorků, který se provádí z každé jednotlivé dodávky. Odb r 

vzorků se provádí v souladu s normou ČSN EN 1477Ř – Tuhá biopaliva – Vzorkování [6]. 

Odebrané vzorky jsou následn  p edány do laborato e, kde se p ipraví podle normy 

ČSN EN 14780 – Tuhá biopaliva – P íprava vzorku [5]. Z p ipravených vzorků št pky se, 

jako podklad pro fakturaci dodávek, stanovuje obsah veškeré vody v původním stavu 

biopaliva dle ČSN EN 14 774 – 2 – Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda 

sušení v sušárn  – Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda [7].  

Ze skládky je pak dále biomasa navážena pomocí kolového nakladače p es t ídič biopaliva 

na dopravní pás. V letním období se na skládce nachází 2 – 3 tisíce tun biomasy, kdežto 

v zimním období, z důvodu vytvá ení zásob pro p ípad velkých mrazů, 5 – 6 tisíc tun. 

Na skládce se nachází z 90 % lesní št pka, dále je to pak št pka listnatá a d eva ská. Lesní 

št pka je v teplárn  skladována až t i m síce, p esto však v podniku nebyl zaznamenán 

požár v důsledku samovznícení. Nicmén  jsou v hromad  p ítomna ložiska samovznícení, 

které se vyznačují p ítomností zahn dnutého až černého materiálu a dýmu. Za ohnisko 

samovznícení se bez z etele na druh paliva považují místa, kde teplota dosáhne bu  65 °C, 

nebo kde se teplota zvyšuje b hem 24 hod. o 3 – 5 °C. Takové palivo je nutno vyjmout a 

ihned spot ebovat. Pokud toto není možné, ochladí se materiál tak, že se p enese na volné 

místo a rozet e se do vrstvy cca 0,25 – 0,5 m a nechá vychladnout. P ítomnost ložisek 

samovznícení lze vid t na obr. 9. 

 

Obrázek 9 – Pohled na přítomnost ložisek samovznícení 

Pro skladování biomasy v teplárn  v Krnov  platí místní provozní p edpis. Tento p edpis 

obsahuje pokyny pro bezpečné skladování biomasy, jež vychází z normy pro skladování 
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tuhých paliv ĚČSN 441315 [79]). V místním provozním p edpise jsou uvedeny tyto pokyny 

pro skladování biomasy: 

 palivo je nutno udržovat v ucelené hromad , kterou je nutno průb žn  p i manipulaci 

hutnit pojezdem mechanizačních prost edků, 

 je nutné zabránit smísení rozdílných druhý biomasy,  

 vzhledem k tomu, že skládka je obsluhována mechanizačními prost edky, které svým 

pojezdem skládku zhutňují, je výška omezena na 10 m, 

 p ednostn  je nutno spalovat biomasu o vyšší vlhkosti a vyšší zrnitosti,  

 p i tvorb  svislých st n a p evisů je nutno zabránit vstupu osob pod tato místa,  

 svislé st ny a p evisy nad 4 m je nutno shazovat prost ednictvím vhodného 

mechanismu,  

 z paliva se musí p i ukládání a manipulaci odstraňovat veškerý materiál, kterým je 

palivo znečišt no, 

 v prostoru skládky je zakázána veškerá manipulace s otev eným ohn m, v p ípad  

pot eby sva ovat je nutno vystavit svá ečské povolení,  

 m ení teplot skládky se provádí 1 x týdn , a to v hloubce cca 1,5 – 2 m od povrchu a 

ve vzdálenosti cca 10 m od sebe, u nových zásob je t eba kontrolovat teplotu nejmén  

ve dvoudenních intervalech, za ohnisko samovznícení se bez z etele na druh paliva 

považují místa, kde teplota dosáhne bu  65 °C, nebo kde se teplota zvyšuje b hem 24 

hod. o 3 – 5 °C, o nam ených teplotách se vede deník nam ených teplot, v p ípad  

teploty nad 50 °C je povinna obsluha skládky informovat svého nad ízeného. 

3.3 Zhodnocení protipožárního zabezpečení skládky 

Z hlediska protipožárního zabezpečení je kontrola skladovaného materiálu zajišt na 

vizuálním monitorování a m ením teploty ve stanovených intervalech. Monitorování 

teplot se provádí prost ednictvím systému pro m ení teplot. Skládka není vybavena 

požárn  bezpečnostním za ízením ani systémem detekce plynů. Hasičský záchranný sbor 

podniku není z ízen. Jak bylo zmín no výše, p i skladování biomasy se vychází z pokynů, 

které jsou zpracovány pro skladování tuhých paliv. Nicmén  vlastnosti tuhých biopaliv a 

jejich chování z hlediska samovznícení se pon kud liší nejen od uhelné hmoty, ale také je 

jiné u jednotlivých druhů biopaliv. P íkladem mohou být d evní pelety, které podle norem 

mohou mít vlhkost do 10 % [31]. Oproti tomu d evní št pka může mít vlhkost i 47 %, jak 
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uvádí literatura [32]. D evní pelety budou tedy k samovznícení mén  náchyln jší než 

d evní št pka. Z tohoto důvodu by se p i zpracování pokynů pro bezpečné skladování m lo 

vycházet nejen z provozních zkušenostní, ale také z konkrétních experimentáln  

nam ených dat. Pokyny by m ly být vypracovány zvlášť pro jednotlivé druhy biopaliv 

s odlišnými vlastnostmi. Protože se v teplárn  v Krnov  skladuje p evážn  d evní št pka, 

budou pokyny pro bezpečné skladování zpracovány pouze pro tento materiál, neboť 

zkoumání jiných druhů biomasy by p esahovalo rámec této disertační práce. 
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4 Experimentální část 

4.1 Metodika ešení a metody zpracování 
Hlavním cílem této disertační práce bylo zpracování metodického pokynu pro bezpečné 

skladování zkoumané d evní hmoty z hlediska jejího sklonu k samovznícení. S ohledem na 

spln ní tohoto cíle bylo nutné splnit určité dílčí cíle.  

Na začátku byl vypracován p ehled aktuálního stavu problematiky samovznícení tuhých 

biopaliv. V této kapitole byla využita, jako metoda v decké práce, deskripce. Po rešerši 

následoval experimentální výzkum, jehož postup je pro p ehlednost uveden na obr. 10.  

 

Obrázek 10 – Schéma – Postup experimentálního výzkumu 

Prvním krokem experimentálního výzkumu bylo odebrání vzorků ze skladovacích prostor 

v energetickém závod . Odb r byl proveden podle normy ČSN EN 1477Ř – Tuhá biopaliva 

– Vzorkování [6]. Celkem byly odebrány čty i druhy d evní št pky Ěčty i kombinované 

vzorky – vzorky složené z dílčích vzorků odebraných z šarže, a to št pka z listnatých 

stromů, d eva ská št pka, lesní št pka a št pka z topolůě ze dvou skladovaných hromad. 

Dále pak následuje fáze analytická, kdy poznatky a fakta byly experimentáln  získávána a 

zpracována. Z každého kombinovaného vzorku byl, podle normy ČSN EN 147Ř0 – Tuhá 

biopaliva – P íprava vzorku [5], získán podvzorek Ěreprezentativní část z kombinovaného 



47 

 

vzorku), u n hož byl bezprost edn  stanoven obsah vlhkosti pomocí halogenového 

analyzátoru vlhkosti METTLER TOLEDO HS 153. Dále byl u podvzorků proveden 

základní chemický a elementární rozbor Ěposláno do geologické laborato e Green Gas 

DPB a.s.ě, sypná hmotnost podle normy ČSN EN 15103 – Tuhá biopaliva – Stanovení 

sypné hmotnosti [77] a sítová analýza podle normy ČSN EN ř33 – 1 – Zkoušení 

geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. U všech 

kombinovaných vzorků byl stanoven sklon k samovznícení izotermickou metodou podle 

normy ČSN EN 15 188 – Stanovení chování nahromad ného prachu z hlediska 

samovolného vznícení [8] Ětzv. košíkový test). Po provedení výše uvedených kroků byla 

u kombinovaných vzorků zm n na vlhkost tak, aby mohl být zkoumán vliv t í úrovní 

vlhkostí na teplotu samovznícení. U kombinovaných vzorků se zm n nou vlhkostí byla 

následn  určena teplota samovznícení.  

U p evládajícího druhu biopaliva Ělesní št pkyě v závodu byla provedena analýza plynů. 

M ení složení a množství vznikajících plynů bylo provedeno v rozmezí teplot 50 – 150 °C 

s krokem 50 °C. Byla provedena kvantitativní analýza vznikajícího oxidu uhličitého, oxidu 

uhelnatého a metanu. 

K určení sklonu k samovznícení a k p íprav  plynných produktů zkoumaných vzorků byla 

využita pec pro samozáh ev pevných látek CLASIC CZ KK5006. Analýza plynných 

zplodin, které vznikají p i záh evu lesní št pky, byla provedena pomocí infračerveného 

spektrometru NICOLET iS10 s Fourierovou transformací. Experimentální m ení bylo 

provád no na za ízeních laborato e PTCH prachů, Fakulty bezpečnostního inženýrství 

VŠB – TUO. 

Analýzu dále doplňuje syntéza, pomocí níž bylo možné nam ené výsledky sjednotit. 

Po syntéze následuje indukce, kdy na základ  získaných výsledků z košíkového testu bylo 

provedeno vyhodnocení testovaných materiálů z hlediska požáru v důsledku samovznícení 

a jejich vzájemné porovnání. Krom  určení teploty samovznícení byl také proveden 

výpočet kritického rozm ru vzorku, který p edstavuje nebezpečí vzniku samovznícení 

p i dané teplot  okolí a také doba, za kterou může p i dané teplot  a p i daném rozm ru 

dojít k samovznícení. Byl také hodnocen vliv vlhkosti všech zkoumaných vzorků 

na teploty samovznícení. Na základ  analýzy plynů byl posouzen vliv teploty na složení a 

množství plynů vznikajících p i samozáh evu d evní hmoty.  
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Ze zjišt ných konkrétních výsledků a na základ  provedené rešerše byly vyvozeny 

obecn jší záv ry, použitelné pro zpracování pokynů pro bezpečné skladování d evní hmoty 

v závod . 

4.2 Zkoumané materiály 

P edm tem experimentů provád ných v této práci jsou čty i druhy d evní št pky, jakožto 

p evládající tuhá biopaliva, která jsou skladována v jednom v nejv tším energetickém 

provoze spalující tuhá biopaliva.  

4.2.1 Popis zkoumaných materiálů 

K m ení byly použity tyto vzorky tuhých biopaliv (obr. 11): 

 Vzorek č. 1 – štěpka z listnatých stromů – jedná se v tšinou o št pku z probírek 

kolem cest, náletových d evin, údržby parkové a m stské zelen  apod., v p ípad  

listnatých stromů z lesa se jedná p edevším o jasan, topol, olši, b ízu apod., podle 

vyhlášky 4Ř2/2005 Sb. [20] se jedná o kategorii biomasy 2. 

 Vzorek č. 2 – d eva ská, tedy bílá štěpka – tato št pka pochází z pily jako zbytkový 

produkt výroby z d eviny smrku, protože se jedná o druhovýrobu, je za azena 

do kategorie biomasy 3. 

 Vzorek č. 3 – lesní štěpka – jedná se o št pku z klestu po t žb  d eva, št pka obsahuje 

drobné v tve a jehličí, je za azena do kategorie 2.  

 Vzorek č. 4 – štěpka z topolů – je p stována jako rychle rostoucí d evina v nedalekém 

závod , tato št pka spadá do kategorie 1. 
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Obrázek 11 – Zkoumané materiály 

1 – št pka z listnatých stromů, 2 – d eva ská št pka, 3 – lesní št pka, 4 – št pka z topolů 

4.2.2 Odběr vzorků d evní štěpky 

K získání správných laboratorních výsledků je pot eba provedení správného odb ru 

vzorků. Hlavní princip ve správném odb ru spočívá v získání reprezentativních vzorků 

z celé šarže. Za tímto účelem byl vypracován plán odb ru vzorků. Vypln né formulá e 

jsou uvedené v p íloze B (tab. 16, 17, 18, 19). P i odb ru vzorků bylo postupováno podle 

normy ČSN EN 1477Ř – Tuhá biopaliva – Vzorkování [6]. 

Prvním krokem bylo nutné určit, z kolika šarží bude vzorek d evní št pky odebrán. D evní 

št pka je na skládce skladována ve dvou hromadách. První hromada o objemu cca 2500 

tun (obr. 12) obsahuje lesní št pku, která je zde skladována cca 3 m síce. Druhá hromada 

o objemu cca 900 tun (obr. 13) obsahuje št pku z listnatých stromů, d eva skou št pku a 

št pku z topolů a nachází se zde cca týden. Na rozdíl od druhé hromady, byla první 

hromada s lesní št pkou zhutn ná a obsahovala zuhelnat ná místa. Z n kterých míst 

hromady byl dokonce pozorován dým. Protože norma povoluje, že jedna šarže může být 

odebrána jako vzorek, pokud má maximáln  2500 tun, byla z první hromady odebrána 

pouze jedna šarže. V p ípad  druhé hromady byly odebrány t i dílčí šarže, neboť podle 

normy musí být hromada rozd lena na n kolik dílčích šarží, jestliže obsahuje různé typy 

biopaliva.  
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Obrázek 12 – První hromada o objemu 2500 tun – lesní štěpka 

 

Obrázek 13 – Druhá hromada o objemu 900 tun – štěpka z topolů, štěpka z listnatých stromů a dřevařská 

štěpka 

Dále bylo zapot ebí stanovit minimální počet odebraných dílčích vzorků z každé šarže. 

P i určení počtu dílčích vzorků na šarži se vycházelo z interních p edpisů společnosti, kde 

je stanoveno, že z každé dílčí šarže má být odebráno 10 dílčích vzorků. Následn  byly, 

na základ  maximální velikosti částic vzorků, spočteny minimální objemy dílčích vzorků. 

V p ípad  listnaté a d eva ské št pky byl odebrán minimáln  1 l každého dílčího vzorku, 

v p ípad  lesní št pky a topolu minimáln  2 l každého dílčího vzorku. Vzorky byly 

odebrány pomocí vzorkovací lopatky, jejíž parametry odpovídají výše uvedené norm . 

Odb r vzorků byl proveden tak, že skladovaná hromada byla rozd lena do t í vodorovných 

vrstev a z každé této vrstvy bylo odebráno n kolik dílčích vzorků, a to v pom ru k objemu 
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obsaženém v každé vrstv . Vzdálenost mezi odebranými vzorky musí být stejná. 

Pro pot eby odb ru vzorku uvnit  hromady byl použit nakladač. Všechny dílčí vzorky 

jednotlivých šarží byly umíst ny do vzduchot sných nádob a dopraveny do laborato e, kde 

byly skladovány v chladícím za ízení. Takto vznikly čty i kombinované vzorky, které 

po promísení, byly v p ípad  stanovení teplot samovznícení a analýzy plynů zároveň 

vzorky laboratorními.  

4.2.3 P íprava vzorků 

Za účelem stanovení vlhkosti, základní chemického a elementárního rozboru, sítové 

analýzy a sypné hmotnosti vzorků, bylo dále nutné redukovat hmotnosti kombinovaných 

vzorků podle normy ČSN EN 147Ř0 – Tuhá biopaliva – P íprava vzorků [5]. K p íprav  

reprezentativních vzorků byla použita metoda kvartace. Po kvartaci byl následn  vzorek 

ručn  smíchán. Takto vznikl společný vzorek vhodný pro stanovení sypné hmotnosti. 

Pro určení velikosti částic, bylo dále zapot ebí získaný společný vzorek navíc vysušit. 

K vysušení vzorku byla použita sušárna BINDER FD 53 (obr. 14). Množství vzorku 

pot ebného pro určení sypné hmotnosti a velikosti částic je stanoveno p íslušnými 

normami pro stanovení sypné hmotnosti [77] a velikosti částic [85]. 

 

Obrázek 14 – Sušárna BINDER FD 53 

Vzorek odebraný ze společného vzorku lze použít pro stanovení veškeré vody. Tento 

vzorek však musí být upraven tak, aby velikost částic byla pod 3,15 cm a jeho minimální 

hmotnost byla 80 g. Velikost částic společného vzorku byla redukována za použití síta 

o velikosti oka 3 cm. Základní chemický a elementární rozbor vzorků se provádí 

na analytických vzorcích, které se p ipravují rozemletím vzorků pod 1 mm. Protože tyto 
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rozbory byly provedeny geologickou laborato í Green Gas DPB a.s., byly jim po domluv  

dodány pouze vzorky požadované hmotnosti (10 g) o velikosti částic do 3,15 cm. 

Analytické vzorky byly pak p ipraveny až v geologické laborato i. 

4.2.4 Základní chemický a elementární rozbor 

U všech hodnocených materiálů byl proveden základní chemický a elementární rozbor – 

tab. 4. Rozbory byly provedeny v geologické laborato i Green Gas DPB, a.s. Vlhkost 

vzorků byla m ena v laborato i FBI. Hodnoty obsahu celkové vody v palivu spolu 

s postupem m ení jsou uvedeny v následující kap. 4.2.5. Obsah kyslíku byl stanoven 

z obsahů hodnocených prvků dopočtem do 100 %. 

Tabulka 4 – Základní chemický a elementární rozbor vzorků 

Vlastnosti/Zkoumaný 
materiál 

Listnatá 
štěpka 

D eva ská 
štěpka 

Lesní 
štěpka 

Listnatá štěpka 
– topol 

Základní chemický rozbor (% hm.) 
Popel A

d
   4,66   3,95 11,90   2,86 

Prchavá ho lavina Vdaf
 82,93 83,38 81,10 85,07 

Fixní uhlík Cdaf
f 17,07 16,62 18,90 14,93 

Elementární rozbor (% hm.) 
Uhlík veškerý Cd

t 49,34 49,54 46,89 49,44 

Vodík veškerý Hd
t   5,46   5,55   5,14   5,54 

Dusík Nd
   0,18   0,09   0,34   0,16 

Síra Sd
t   0,04   0,03   0,04   0,03 

Kyslík Od
d Ědopočtemě 44,98 44,79 47,59 44,83 

 

4.2.5 Obsah celkové vody ve zkoumaných biopalivech 

Z důvodu necht ného úbytku vody v palivech, byly obsahy vody stanoveny hned 

následující den po provedení odb ru vzorku. Po provedení zkoušek, byly vzorky op t co 

nejrychleji uloženy do chladničky. M ení obsahu vody ve vzorcích biopaliv bylo 

provedeno pomocí halogenového analyzátoru vlhkosti METTLER TOLEDO HS 153. 

Vzhled p ístroje je dokumentován na obr. 15. Tento p ístroj m í na principu 

termogravimetrického m ení, kdy analyzátor zaznamená počáteční hmotnost vzorku a 

po vysušení vzorku konečnou hmotnost. Celkový úbytek hmotnosti se poté interpretuje 

jako obsah vlhkosti. M ení pomocí uvedeného p ístroje je velmi rychlé Ěn kolik minut 
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v závislosti na vlhkosti vzorkuě, neboť vysoušení vzorku probíhá prost ednictvím 

halogenového topného t lesa. Tento p ístroj, narozdíl od tradiční sušárny, kde je vzorek 

zah íván pomocí konvekce a následn  sušen po dlouhou dobu, absorbuje infračerveného 

zá ení z halogenové lampy a tím se rychle zah ívá. Po dosažení konstantní hmotnosti Ělze 

zvolit až 5 vypínacích kritériíě, se ukončí m ení a zobrazí se výsledek. Hmotnost vzorku 

je m ena pomocí zabudovaných vah. 

 

Obrázek 15 – Analyzátor vlhkosti METTLER TOLEDO HS 153 

P ed prvním m ením je t eba vyvinout vhodnou metodu tak, aby výsledky byly 

opakovatelné. Ne totiž všechny vzorky mají stejné vlastnosti, proto je pot eba nastavit 

určité parametry pro daný typ vzorku. Za tímto účelem byla provedena testovací m ení, 

kdy cílem bylo určit vhodnou teplotu a vypínací kritérium. Na základ  testovacích m ení 

bylo vyhodnoceno, že vhodnými parametry pro stanovení obsahu celkové vody u d evní 

št pky je teplota sušení 105 °C Ějako p i sušení v sušárn  dle normy ČSN EN 14774 – 2 – 

Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárn  – Část 2: Celková 

voda – Zjednodušená metoda [7]ě, standardní program sušení a vypínací kritérium 4 Ě1 

mg/90 s).  

Stanovení obsahu celkové vody bylo provedeno na společných vzorcích, u nichž byla 

snížena velikost částic pomocí síta pod 3 cm. Aby výsledky byly co nejspolehliv jší a aby 

byla zajišt na reprodukovatelnost m ení, je nutné dbát na správnou p ípravu vzorku. 

Vzorek musí být p ed umíst ním na hliníkovou misku určenou ke stanovení obsahu 

vlhkosti důkladn  promíchán. Dále je důležité, aby byl rozprost en na misce rovnom rn  a 

aby byla použita p i každém m ení stejná navážka. V p ípad  m ení d evní št pky bylo 

nastaveno množství vzorku na 3 g s tolerancí 10 %. Opakovatelnost byla kontrolována 
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provedením t í m ení a následného výpočtu st ední hodnoty a sm rodatné odchylky. 

Výsledky m ení celkové vody v jednotlivých vzorcích včetn  uvedených vybraných 

parametrů statistické analýzy jsou v tab. 5. Statistické výpočty byly provedeny pomocí 

programu Excel. 

Tabulka 5 – Výsledky měření celkové vody Mar  podvzorků, včetně parametrů statistické analýzy 

Vzorek Měření 
1 

(%) 

Měření 
2 

(%) 

Měření 
3 

(%) 

Střední 
hodnota 

Směrodat. 
odchylka 

Hladina 

spolehlivosti 

(95 %) 

Listnatá štěpka 43,40 42,97 43,69 43,35 0,36 0,90 

D eva ská 
štěpka 

40,21 41,34 41,52 41,02 0,71 1,76 

Lesní 
štěpka 

48,44 47,54 47, 23 47,74 0,63 1,56 

Listnatá 

štěpka – topol 

44,49 44,89 43,32 44,23 0,82 2,03 

 

Pro listnatou št pku byla vypočítána st ední hodnota vlhkosti 43,35 % se sm rodatnou 

odchylkou 0,36 %. Interval spolehlivosti s pravd podobností ř5 % je Ě43,35 ± 0,90) %.  

Pro vzorek d eva ské št pky byla vypočítána st ední hodnota vlhkosti 41,02 % 

se sm rodatnou odchylkou 0,71 %. Interval spolehlivosti s pravd podobností ř5 % je 

Ě41,02 ± 1,76) %. 

Pro vzorek lesní št pky byla vypočítána st ední hodnota vlhkosti 47,74 % se sm rodatnou 

odchylkou 0,63 %. Interval spolehlivosti s pravd podobností ř5 % je Ě47,74 ± 1,56) %. 

Pro vzorek listnaté št pky – topol byla vypočítána st ední hodnota vlhkosti 44,23 % 

se sm rodatnou odchylkou 0,82 %. Interval spolehlivosti s pravd podobností ř5 % je 

Ě44,23 ± 2,03) %. 

Z výše uvedených hodnot je z ejmé, že nejvyšší obsah vody má lesní št pka. Naopak 

nejnižší vlhkost byla nam ena u št pky d eva ské. 

4.2.6 Sypná hmotnost 

Pro stanovení sypné hmotnosti biomasy platí normy ČSN EN 15103 – Tuhá biopaliva – 

Stanovení sypné hmotnosti [77]. Sypná hmotnost se stanoví zvážením kombinovaného 
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vzorku paliva redukovaného kvartací, který je voln  nasypaný do válcové nádoby 

p edepsaných rozm ru a výpočtem výsledku pomocí objemu nádoby. 

Pro určení sypné hmotnosti byla použita válcovitá nádoba s plnícím objemem 50 l, 

vnit ním prům rem 360 mm a vnit ní výškou 4ř1 mm. Nádoba byla vyrobena 

z nárazuvzdorného materiálu a opat ena na vn jší stran  madly. P ed nasypáním vzorku 

do nádoby bylo nejd íve nutné stanovit její hmotnost. Poté se vzorek paliva nasype 

do nádoby z výšky 200 mm až 300 mm nad horním okrajem, dokud se nevytvo í kužel 

maximální možné výšky. Následn  se nádoba set epe nárazem, což se provede spušt ním 

nádoby z výšky 150 mm na d ev nou desku. Materiál, který p ebývá, se odstraní malým 

d ev ným hranolkem. Jelikož po odstran ní v tších částic v zarovnaném povrchu vznikly 

v tší díry, bylo zapot ebí nádobu znovu zaplnit a postup opakovat. Dále se nádoba zvážila 

a na základ  vzorce Ě4ě se vypočetla sypná hmotnost v původním stavu (BDar).  

               (kg.m
–3

)        (4) 

kde: 

m2 – hmotnost nádoby se vzorkem Ěkgě, m1 – hmotnost suché nádoby Ěkgě, V – objem 

nádoby Ěm3
). 

 

Výsledek pro každé jednotlivé stanovení se musel zaokrouhlit na 0,1 kg/m
3
. Celkový 

výsledek se pak vypočítal jako prům rná hodnota z jednotlivých výsledků. Zkoušky se 

provádí nejmén  dvakrát tak, že použitý vzorek se spojí s nepoužitým materiálem a postup 

se opakuje, p ičemž opakovatelnost m ení je dána normou následn . V p ípad  vzorků se 

sypnou hmotností pod 300 kg.m–3
 jsou maximální p ijatelné rozdíly mezi výsledky 

získanými pro sypnou hmotnost v původním stavu 3 %. Pro vzorky se sypnou hmotností 

rovnou nebo nad 300 kg.m
–3

 je tento rozdíl maximáln  2 %. Výsledky stanovení sypné 

hmotnosti vzorků, jež jsou p edm tem této práce, jsou v tab. 6. Prům rné hodnoty sypných 

hmotností vzorků jsou uvedeny již po zaokrouhlení na 10 kg.m–3, jak stanoví norma. 
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Tabulka 6 – Výsledky stanovení sypné hmotnosti zkoumaných vzorků 

Vzorek Měření 1 

(kg.m
–3

) 

Měření 2 

(kg.m
–3

) 

Průměrná 
hodnota 

BDar 

(kg.m
–3

) 

Listnatá štěpka 332,8 334,4 330 

D eva ská štěpka 282,3 281,9 280 

Lesní 
štěpka 

319,9 319,1 320 

Listnatá 

štěpka – topol 

302,1 303,1 300 

  

Z provedených m ení a jejich vyhodnocení vyplývá, že výsledky jednotlivých m ení se 

neliší o více než 3 % u vzorku se sypnou hmotností pod 300 kg.m
–3

 Ěd eva ská št pkaě a 

o 2 % u vzorků se sypnou hmotností nad 300 kg.m
–3

 Ělistnatá, lesní št pka a topolě. 

Výsledky je z hlediska opakovatelnosti možné považovat za p ijatelné a není tedy nutné 

provád t další stanovení. Nejvyšší sypná hmotnost byla zaznamenána u listnaté št pky. 

Nejnižší sypná hmotnost byla stanovena u vzorků topolu. 

4.2.7 Sítový rozbor 

Sítový rozbor zkoumaných vzorků byl proveden ve V deckovýzkumném uhelném 

ústavu v Ostrav  – Radvanicích. Stanovení vychází z normy ČSN EN ř33 – 1 – Zkoušení 

geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor [85]. 

Principem m ení je prosévání vysušeného vzorku p es síta na sob  uspo ádaných 

od horního síta k dolnímu sítu podle zmenšující se velikosti otvorů. Ke stanovení byla 

použita síta o t chto velikostí ok: 40 mm; 20 mm; 10 mm; 5, 6 mm; 3,15 mm; 1,6 mm; 1,0 

mm; 0,630 mm; 0,400 mm; 0,250 mm a 0,160 mm. Výsledkem je procentuální podíl zrn, 

které jsou zadrženy na daném a v tších sítech Ěnadsítnéě. Nam ené hodnoty jsou uvedeny 

v p íloze C (obr. 26, 27, 28, 29). Výsledky stanovení zrnitosti zkoumaných materiálů jsou 

uvedeny v tab. 7. 
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Tabulka 7 – Výsledky sítového rozboru zkoumaných vzorků 

Vzorek Střední velikost zrna 

(mm) 

Listnatá štěpka   8,88 

D eva ská štěpka 13,23 

Lesní štěpka   8,75 

Listnatá štěpka – topol   9,40 

 

4.2.8 Souhrn výsledků – vlhkost, sypná hmotnost, sítová analýza 

Pro p ehlednost tab. 8 uvádí souhrn nam ených hodnot vlhkosti, sypné hmotnosti a st ední 

velikosti zrna pro jednotlivé zkoumané vzorky. 

Tabulka 8 – Souhrn výsledků jednotlivých zkoumaných vzorků – vlhkost, sypná hmotnost, sítová analýza 

Vzorek/ 

Chemicko – fyzikální 
vlastnost 

Listnatá 
štěpka 

Dřevařská 
štěpka 

Lesní štěpka Listnatá štěpka – 

topol 

Vlhkost (%) 43,35 41,02 47,74 44,23 

Sypná hmotnost (kg.m
–3

) 330 280 320 300 

St ední velikost zrna (mm) 8,88 13,23 8,75 9,40 

 

4.3 Stanovení teplot samovznícení  
Stanovení teplot samovznícení bylo provedeno u všech zkoumaných vzorků 

experimentální metodou popsanou níže. Metoda je zam ená na stanovení teplot 

samovznícení u oxidativního typu samovznícení.  

4.3.1 Použité metody a mě ící aparatura 

Ke stanovení teplot samovznícení zkoumaných vzorků byla použita zkušební metoda podle 

evropské normy ČSN EN 151ŘŘ – Stanovení chování nahromad ného prachu z hlediska 

samovolného vznícení [8]. Jedná se o metodu, která slouží ke stanovení teploty 

samovznícení v závislosti na objemu, na základ  zkoušek uložení v peci p i konstantní 

teplot . Sleduje se také doba mezi dosažením teploty uložení a vznícením Ěindukční dobaě. 

Náchylnost prachu k samovznícení byla ov ována v peci pro samozáh ev pevných látek 

CLASIC CZ KK5006 (obr. 16), která je umíst ná v laborato i PTCH prachů Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, VŠB – TUO, Ostrava, ČR. Tato pec má objem 54 litrů 

s regulovatelnou teplotou do 600 °C. Uvnit  pece se nachází vyzdívka z anorganického 
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neho lavého materiálu. Homogenní teplotu uvnit  pece zajišťuje cirkulační ventilátor. 

K m ení teploty slouží t i termočlánky, z nichž dva slouží pro m ení teploty v peci a 

jeden pro m ení teploty vzorku. Signály z termočlánků jsou p es m icí kartu vedeny 

na počítač, kde jsou zapisovány v pravidelném intervalu 0,5 min.  

 

Obrázek 16 – Pec pro samozáhřev pevných látek CLASIC CZ KK5006 

Teploty samovznícení se stanoví ve zkušebních košících z drátových sít s různým 

objemem (obr. 17). Aby bylo možno hodnotit samovznícení vzorku ve v tších rozm rech, 

než jsou množství laboratorn  zkoumaná, musí být pro zkoušky použity alespoň t i košíky. 

V p ípad  hodnocení sklonu k samovznícení zkoumaných vzorků byly použity t i košíky 

tvaru krychle o délce stran 7 cm, 10 a 15 cm. Norma [71] stanoví, že nejmenší objem 

košíku má obvykle v ádu 10 cm3
 a nejv tší nemá být menší než 1 l. Nicmén  s ohledem 

na velikost částic zkoušených vzorků musel být použit nejmenší košík o objemu 343 cm3
.  

 

Obrázek 17 – Zkušební košíky různých rozměrů 
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Pro každý zvolený objem vzorku bylo provedeno tolik zkoušek, aby mohla být stanovena 

nejvyšší teplota pece, p i které nedojde ke vznícení vzorku a také nejnižší teplota, p i které 

došlo ke vznícení vzorku. V norm  [71] je pak teplota samovznícení definována jako 

nejvyšší teplota, p i které ješt  nedojde ke vznícení daného objemu prachu. Ke vznícení 

vzorku došlo, pokud se teplota ve st edu vzorku zvýší alespoň o 60 K nad teplotu pece 

nebo pokud teplota ve st edu vzorku v čase p ekročí bod zlomu, a tento bod zlomu nastane 

nad teplotu pece. B hem zkoušky mohou být obdrženy t i různé k ivky Ěobr. 18). Jedná se 

o průb h teploty v čase p i různých teplotách a stejném objemu. 

 

Obrázek 18 – Křivky teplot ve vzorcích prachu o stejném objemu v izotermické peci [80] 

K ivka A: zkouška probíhá za teplot výrazn  nižších než je teplota samovznícení, teplota 

vzorku se bude p ibližovat teplot  peci, zkušební teplota nevyvolá vznícení vzorku. 

K ivka B: p i této zkušební teplot  bude teplota vzorku dočasn  vyšší než je teplota pece, 

jedná se o začátek procesu samovznícení, avšak ke vznícení vzorku nedojde. 

K ivka C: vývin tepla ve vzorku dosáhl bodu, p i kterém trvale p evyšuje tepelné ztráty, 

p i této teplot  dojde ke vznícení vzorku. 

Teplota samovznícení TS leží mezi teplotami pece podle k ivek B a C. Výstupem z m ení 

jsou hodnoty teploty v závislosti na čase, které se pak používají pro extrapolaci hodnot 

nam ených p i vyšších teplotách na hodnoty p i nižších teplotách. Protože výsledky 

zkoušek byly vyhodnoceny pomocí Pseudo – Arrheniova grafu teplot samovznícení a 

závislosti indukční doby ho ení na pom ru objemu/povrchu prachu, musí být rozdíl mezi 

záv rečnými zkouškami menší nebo roven 2 K. Výsledky m ení byly zaokrouhleny dolů 

na nejbližší stupeň. Každé m ení bylo opakováno dvakrát.  



60 

 

4.3.2 Výsledky a hodnocení zkoušek 

P i vyhodnocení podle normy [71] se z nam ené závislosti teploty na čase určí pro každý 

objem košíku teplota samovznícení TSI. V tab. 9 jsou uvedeny výsledky košíkového testu 

zkoumaných materiálů. Jedná se o prům rné výsledky ze dvou stanovení. Z výsledků je 

patrné, že s rostoucím objemem materiálu klesá teplota samovznícení a prodlužuje se 

indukční doba. 

Tabulka 9 – Výsledky košíkového testu 

Zkoušený 
vzorek 

Objem košíku 

(cm
3
) 

TSI  

(°C) 

ID 

(hod) 

Listnatá štěpka 343 204 2,17 

1000 183 3,20 

3375 160 4,90 

D eva ská 
štěpka 

343 211 1,23 

1000 205 1,50 

3375 195 1,90 

Lesní štěpka 343 193 1,33 

1000 177 2,83 

3375 160 6,23 

Listnatá štěpka 
– topol 

343 207 0,93 

1000 187 2,29 

3375 167 6,54 

 

Vyhodnocení výsledků zkoušky pro stanovení teplot samovznícení bylo provedeno pomocí 

závislosti mezi logaritmem pom ru objemu k povrchu u daného tvaru a velikosti použitého 

košíku (lg [V/A]) a p evrácené hodnoty teploty samovznícení (1/TSI v K) tzv. Pseudo – 

Arrheniův graf teplot samovznícení. 

Rovnice Ě5ě, která byla použita pro extrapolaci dat mimo oblast m ených teplot a 

rozm rů, je následující [71]: 
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                                        (5) 

kde: 

V – objem p esn  definovaného t lesa Ěm3
), A – povrch p esn  definovaného t lesa Ěm2

), 

TSI – teplota samovznícení ĚKě 

 

Z nam ených dat uvedených v tab. 10 byly vypočítány rovnice p ímek, které byly použity 

pro extrapolaci závislostí na podmínky mimo oblasti m ení, tj. pro nízké teploty. Tyto 

rovnice charakterizují průb h p ímek, které odd lují oblast, ve které dochází 

k samovolnému záh evu a samovznícení, od oblasti, které jsou za dané teploty a daného 

rozm ru bezpečné pro skladování.  

Tabulka 10 – Koeficienty rovnic přímek 1 a 2 

Vzorek Úsek Směrnice Koeficient 

spolehlivosti R
2
 

Listnatá štěpka –5,186 1552,3 0,9997 

D eva ská štěpka       –11,432 4604,1 0,9868 

Lesní štěpka         –6,276 2023,7 0,9978 

Listnatá štěpka – 

topol 

 –5,576 1748,2 0,9999 

 

Výsledky získané podle rovnici (5), tj. podle logaritmovaného pom ru objemu k povrchu, 

jsou znázorn ny na obr. 19. 

  

Obrázek 19 – Pseudo – Arrheniusův graf teplot samovznícení pro zkoumané vzorky 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že vzorky listnaté, lesní št pky a topolu mají podobný 

průb h, zatímco průb h závislosti d eva ské št pky je odlišný. V p ípad  d eva ské št pky 

je intenzita oxidace siln ji závislá na teplot  než u ostatních vzorků, což může být dáno 

rozdílným složením vzorků. Na základ  tohoto grafu lze tvrdit, že teplota samovznícení Ts 

u d eva ské št pky závisí na zm n  objemu mén , než u ostatních materiálů. Pokud 

závislost obrátíme, pak malá zm na teploty způsobí velkou zm nu objemu. Protože 

k samovznícení dochází p i nejvyšších teplotách, je vzorek d eva ské št pky mén  

náchylný k samovznícení než ostatní. Logaritmický typ závislosti u d eva ské št pky 

nevystihuje průb h m ených dat tak dob e jako u ostatních materiálů. U d eva ské št pky 

by bylo možné použít polynom t etího ádu. Avšak pro potvrzení správnosti by bylo nutné 

provést další pokusy, a to alespoň pro objem košíku kolem 2000 cm
3
. Odlišný průb h 

u d eva ské št pky může být způsoben rozdílným složením zkoumaných vzorků. Jak 

vyplývá z elementárního rozboru vzorků, rozdíly jsou patrné u obsahu dusíku, kdy nejvíc 

dusíku bylo stanoveno u lesní št pky a naopak nejmén  dusíku bylo zaznamenáno 

u d eva ské št pky. Také literatura [81] potvrzuje, že biomasa s p ítomností v tšího podílu 

jehličí a listí, obsahuje více dusíku. Proto práv  množství dusíku obsaženého v biopalivu 

může určovat, jak intenzita oxidace závisí na teplot . Další možnou p íčinou odlišného 

chování d eva ské št pky může být její zrnitost, která je rozdílná oproti ostatním vzorkům. 

U d eva ské št pky byla stanovena st ední velikost částic kolem 13 mm, kdežto u ostatních 

vzorků kolem ř mm. Podle literatury [46] s rostoucí velikostí částic se snižuje nebezpečí 

vzniku samovznícení, což v p ípad  m ení teplot samovznícení odpovídá Ěd eva ská 

št pka má nejnižší sklon k samovzníceníě. Vliv obsahu vody ve vzorcích nelze v tomto 

p ípad  stanovení posuzovat, neboť každý vzorek se vyznačuje jinou velikostí částic a již 

zmín ných rozdílných složením. Proto vliv tohoto parametru musí být hodnocen 

na stejných vzorcích – viz kap. 4.4.  

Z grafu vyplývá, že závislost logaritmu pom ru objemu k povrchu na teplot  se liší i 

u ostatních vzorků Ějiných než d eva skáě. Pro malé objemy vzorku se nejsnadn ji 

samovzn cuje št pka lesní, kdežto nejmenší sklon k samovznícení vykazuje št pka 

d eva ská. P i extrapolaci na v tší objemy však vyplývá, že náchyln jší k samovznícení je 

št pka listnatá, která jako lesní št pka obsahuje kůru. 
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Z nam ených výsledků je dále možno určit indukční dobu ho ení pro různé objemy jako 

závislost logaritmu indukční doby Ětiě na logaritmu pom ru objemu k povrchu u daného 

tvaru a velikosti použitého košíku (lg [V/A]) – obr. 20. Indukční doba ho ení je definována 

normou ČSN EN 151ŘŘ [71] jako doba mezi dosažením teploty uložení a vznícením. 

Zjišt ná závislost je popsána rovnicí Ě6ě: 

 

log (ti) = a.log(V/A) – b         (6) 

kde: 

ti – indukční doba Ěhě V – objem p esn  definovaného t lesa Ěm3
), A – povrch p esn  

definovaného t lesa Ěm2
) 

 

Obrázek 20 – Závislost indukční doby na poměru objemu/povrchu zkoumaných vzorků 

Z výše uvedených grafů (obr. 19 a obr. 20) lze tedy odhadnout teploty samovznícení a časy 

pot ebné k samovznícení vzorků pro objemy p ibližující se reálnému uložení hodnocených 

materiálů, tzn. pro v tší objemy. Nap . lesní št pka o krychlovém objemu 1 m
3
 by se 

samovznítila p i teplot  nad řŘ °C Ěobr. 19ě. Pokud by byl tento vzorek uložen o této 

konstantní teplot , došlo by k požáru za 15, 4 dní Ěobr. 20).  

Z extrapolovaných závislostí lze pak po úprav  vypočítat kritický rozm r uloženého 

prachu, který p edstavuje nebezpečí vzniku samovznícení p i dané teplot  okolí a také 

dobu, za kterou může p i dané teplot  a p i daném rozm ru dojít k samovznícení – tab. 11. 
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Tabulka 11 – Kritické rozměry zkoumaných vzorků při dané teplotě okolí s uvedením indukční doby 

Listnatá štěpka 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

30 5,17 9,78 120 0,35 0,52 

40 3,54 6,49 130 0,28 0,40 

50 2,49 4,42 140 0,22 0,32 

60 1,79 3,08 150 0,18 0,26 

70 1,31 2,19 160 0,15 0,21 

80 0,97 1,59 170 0,12 0,17 

90 0,74 1,17 180 0,10 0,14 

100 0,57 0,88 190 0,09 0,12 

110 0,44 0,67 200 0,07 0,10 

D eva ská štěpka 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

30 bez omezení 74,95 120 11,40 0,87 

40 bez omezení 40,26 130 5,84 0,60 

50 bez omezení 22,48 140 3,09 0,42 

60 bez omezení 13,00 150 1,69 0,30 

70 bez omezení 7,76 160 0,95 0,22 

80 bez omezení 4,77 170 0,54 0,16 

90 bez omezení 3,01 180 0,32 0,12 

100 bez omezení 1,95 190 0,19 0,09 

110 23,05 1,29 200 0,12 0,07 
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Tabulka 11– Kritické rozměry zkoumaných vzorků při dané teplotě okolí s uvedením indukční doby - 

pokračování 

Lesní štěpka 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

30 15,07 4945,82 120 0,45 2,82 

40 9,22 1744,75 130 0,33 1,51 

50 5,82 656,50 140 0,25 0,83 

60 3,78 261,95 150 0,19 0,47 

70 2,51 110,27 160 0,15 0,28 

80 1,71 48,75 170 0,12 0,17 

90 1,19 22,54 180 0,09 0,10 

100 0,84 10,86 190 0,07 0,06 

110 0,61 5,44 200 0,06 0,04 

Listnatá štěpka – topol 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

Teplota 

(°C) 

Kritický rozměr 

(m) 

ID 

(dny) 

30 9,31 8660,60 120 0,45 4,10 

40 6,09 2977,15 130 0,35 2,16 

50 4,09 1093,34 140 0,27 1,18 

60 2,81 426,41 150 0,22 0,66 

70 1,98 175,68 160 0,17 0,38 

80 1,42 76,11 170 0,14 0,22 

90 1,04 34,53 180 0,11 0,14 

100 0,77 16,34 190 0,09 0,08 

110 0,58 8,04 200 0,08 0,05 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny charakteristické rozm ry, tj. strana krychle, který je 

mezní pro vznik samovznícení. Jestliže je za dané teploty tento rozm r menší, nedochází 

k samovznícení. Jestliže je rozm r v tší než mezní rozm r, je vysoká pravd podobnost 

vzniku samovznícení. Tyto závislosti je možné také použít pro hodnocení nebezpečí vrstev 

usazeného prachu za vyšších teplot. 

Hodnoty charakteristických rozm rů u listnaté, lesní št pky a topolu jsou značn  nižší, než 

tento rozm r u št pky d eva ské. Z toho vyplývá, že hodnocené vzorky listnaté, lesní 

št pky a topolu jsou náchyln jší k samovznícení než d eva ská št pka, které proto může 

být skladována ve vyšších vrstvách než ostatní vzorky. Op t toto platí pouze 
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pro samovznícení vznikající v důsledku oxidace. Z hodnocených vzorků má nejvyšší sklon 

k samovznícení, tj. nejmenší charakteristický rozm r, listnatá št pka. Dále pak následuje 

topol a lesní št pka.  

Podle uvedených údajů vyplývá, že nap . p i teplot  30 °C by musel být rozm r listnaté 

št pky p ibližn  5,17 m a být uložen 9,78 dne, aby mohlo dojít k jejímu samovznícení. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že za normálních podmínek je velmi pravd podobné, že by 

p i uskladn ní listnaté št pky mohlo dojít ke vzniku samovznícení. Pokud by byl tento 

uskladn ný materiál zah íván na ješt  vyšší teplotu, zvýšila by se tím možnost vzniku 

požáru. Proto k zamezení vzniku samovznícení je tedy zapot ebí chránit uskladn ný 

materiál p ed zdrojem tepla a lze mu také zabránit vhodným zvýšením povrchu. Možnost 

vzniku samovznícení je pravd podobná také u topolu a lesní št pky, neboť se mohou 

samovzn covat p i 30 °C p i rozm rech ř,31 m Ětopolě a 15,07 m Ělesní št pkaě. Oproti 

tomu u d eva ské št pky je za normálních podmínek nepravd podobné, že by 

p i uskladn ní tohoto materiálů došlo ke vzniku samovznícení Ěp i 30 °C – 34172,93 m). 

4.4 Vliv obsahu vody na teplotu samovznícení 
Vlhkost materiálu je jedním z parametrů, jež podstatn  ovlivňují náchylnost hmoty 

k samovznícení. Proto vliv tohoto parametru byl zkoumán u všech zkoumaných vzorků. 

Aby bylo možno posoudit vliv vlhkosti na teplotu samovznícení, bylo nejd íve 

zapot ebí provést zm nu vlhkosti zkoumaných vzorků. To bylo provedeno tak, že 

jednotlivé vzorky o stejném množství (700 g) byly stejnom rn  rozprost eny na kovový 

plech a sušeny v sušárn  BINDER FD 53. Protože byly zkoumány t i úrovn  vlhkost 

Ěvčetn  původníě, byly tyto vzorky ponechány v sušárn  po dobu 15 min. a 30 min. 

Po vysušení vzorků, byly bezprost edn  zjišt ny hodnoty obsahů vlhkosti a byly provedeny 

zkoušky náchylnosti k samovznícení podle ČSN EN 15188 [71] v peci pro samozáh ev 

pevných látek CLASIC CZ KK5006. M ení vlhkosti bylo provedeno za pomocí 

analyzátoru vlhkosti METTLER TOLEDO HS 153 (obr. 15). Získané výsledky jsou 

uvedeny v tabulce (tab. 20, 21), která je z důvodu jejího rozsahu umíst na do p ílohy D. 

V tab. 12 jsou uvedeny pouze prům rné hodnoty obsahů celkové vody vč. intervalu 

spolehlivosti s pravd podobností ř5 po 15 – ti a 30 – ti min. sušení vzorků. Počet stanovení 

byl závislý na počtu provedených košíkových testů Ějedno stanovení obsahu vlhkosti 

odpovídá jednomu košíkovému testuě.  
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Tabulka 12 – Průměrné hodnoty obsahů celkové vody Mar po 15 – ti a 30 – ti min. sušení vzorků 

Obsah celkové vody ve vzorcích po 15 – ti min. sušení 
Vzorek 

  

Listnatá  
štěpka 

D eva ská  
štěpka 

Lesní 
štěpka 

Listnatá 

štěpka – topol 

Obsah vlhkosti 

(%) 

27,99 ± 0,36 26,08 ± 0,29 30,99 ± 0,41 28,94 ± 0,64 

Obsah celkové vody ve vzorcích po 30 – ti min. sušení 
Vzorek 

  

Listnatá  
štěpka 

D eva ská  
štěpka 

Lesní 
štěpka 

Listnatá 

štěpka – topol 

Obsah vlhkosti 

(%) 

18,11 ± 0,45 16,89 ± 0,76 21,12 ± 0,65 19,94 ± 1,40 

 

Výsledky košíkového testu zkoumaných materiálů se zm n nou vlhkostí jsou 

uvedeny v tab. 13. Tyto výsledky spolu s výsledky košíkového testu vzorků s původní 

vlhkostí Ětab. 9) byly následn  vyneseny do Pseudo – Arrheniových grafů teplot 

samovznícení Ěp íloha E – obr. 30, 31, 32, 33). Závislosti indukční doby na pom ru 

objemu/povrchu vzorků s různou vlhkostí jsou uvedeny v p íloze F Ěobr. 34, 35, 36, 37). 
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Tabulka 13 – Výsledky košíkového testu zkoumaných materiálů se změněnou vlhkostí 

Výsledky košíkového testu vzorků po 15 – ti min. sušení 
Zkoušený 

vzorek 

Objem košíku 

(cm
3
) 

TSI  

(°C) 

ID 

(hod) 

Listnatá štěpka 343 200 1,97 

1000 178 2,9 

3375 155 4,5 

D eva ská 
štěpka 

343 206 1,1 

1000 200 1,3 

3375 191 1,7 

Lesní štěpka 343 188 1,16 

1000 172 2,3 

3375 155 5,7 

Listnatá štěpka 
– topol 

343 203 0,7 

1000 182 1,5 

3375 162 4,8 

Výsledky košíkového testu vzorků po 30 – ti min. sušení 
Zkoušený 

vzorek 

Objem košíku 

(cm
3
) 

TSI  

(°C) 

ID 

(hod) 

Listnatá štěpka 343 195 1,8 

1000 174 2,6 

3375 150 4,2 

D eva ská 
štěpka 

343 201 0,98 

1000 195 1,2 

3375 186 1,5 

Lesní štěpka 343 184 0,92 

1000 168 1,8 

3375 150 4,5 

Listnatá štěpka 
– topol 

343 198 0,5 

1000 178 1,2 

3375 158 3,6 

 

Z výsledků m ení vyplývá, že vlhkost ovlivňuje jak teplotu samovznícení, tak i indukční 

dobu. Čím je vzorek sušší, tím je teplota samovznícení nižší a indukční doba se zkracuje. 

Vysušování materiálů tedy způsobuje zvýšení nebezpečí samovznícení. U m ených 

vzorků se vlhkost vzorků pohybovala v rozmezí cca od 17 – 48 %. Proto vlhkost je jedním 

z důležitých parametrů, který by m l být kontrolován a v pokynech pro skladování by m lo 
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být uvedeno upozorn ní p ed tímto nebezpečím. Tento fakt však platí v p ípad  

oxidativního samovznícení. K vysušování skladovaného materiálu dochází dlouhodobým 

působením tepla v prost edí skladované hromady, proto, jak už bylo zmín no, je nutné 

skladovanou hromadu chránit p ed zdrojem tepla, tzn. v blízkosti prostoru skládky 

neumisťovat zdroje tepla, jako jsou nap . parovody, dálková topení atd. U biologického 

samovznícení naopak platí, že vlhkost podporuje samovznícení. [82] uvádí, že rozsah 

vlhkosti, která podporuje samovznícení, je 20 % až 45 %. Je – li vlhkost 

vyšší než 45%, je k dispozici dostatek vlhkosti pro snížení teploty hromady v důsledku 

odpa ování. Pokud je vlhkost nižší než 20 %, nedochází k biologické aktivit . 

Jaký vliv má vlhkost na kritické rozm ry pro vznik samovznícení pro jednotlivé zkoumané 

vzorky a dobu, po kterou je možné materiál skladovat, je z ejmé také z tab. 22, 23, 24, 25, 

jež jsou z důvodu rozsahu uvedeny v p íloze G. Až na d eva skou št pku platí, že št pku 

s vyšším obsahem vlhkosti lze skladovat ve v tším množství a po delší dobu. D eva ská 

št pka nevykazuje stejný typ závislosti mezi objemem a teplotovou samovznícení, z ejm  

v důsledku jiného složení, jak je uvedeno výše, proto se chová pon kud odlišn .  

 

4.5 Analýza plynných zplodin samozáh evu lesní štěpky 

Pro analýzu plynných zplodin byla vybrána lesní št pka, a to z toho důvodu, že se jedná 

o p evažující druh biopaliva v hodnoceném podniku. V práci byl nejd íve posuzován vliv 

teploty na složení plynných látek, které vznikají p i samozáh evu sledovaného materiálu a 

dále pak byl také hodnocen vliv teploty zah ívání na koncentrační zm ny vznikajícího 

oxidu uhličitého, uhelnatého a metanu, tedy hlavních látek produkovaných d evní hmotou. 

Za účelem provedení analýzy zplodin, které vznikají p i samozáh evu lesní št pky,                                  

byla sestavena aparatura skládající se z pece pro samozáh ev pevných látek s volbou 

atmosféry CLASIC CZ KK5006, infračerveného spektrometru NICOLET iS10 

s Fourierovou transformací ĚFTIR spektrometrě, čerpadla a počítače. Uspo ádání aparatury 

je zachyceno na obr. 21. 
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Obrázek 21 – Schéma aparatury  

Vzorky lesní št pky byly zah ívány v teplotním rozmezí 50 – 150 °C s krokem 50 °C 

v peci pro samozáh ev s volbou atmosféry. Toto rozmezí teplot bylo zvoleno proto, že 

p i teplot  1ř3 °C došlo již ke vznícení vzorku. Tato pec má objem 54 litrů a 

regulovatelnou teplotu do 600 °C. V peci jsou instalovány t i termočlánky, z nichž dva 

slouží pro m ení teploty v peci a jeden pro m ení teploty vzorku. Vzorky byly testovány 

v krychlovém drát ném košíku o velikosti strany 7 cm po dobu 1 hodiny. Homogenizace 

teploty uvnit  pece byla zajišt na cirkulačním ventilátorem. Vzorky plynů byly odebírány 

pomocí nerezové trubice. Plyny vystupující z pece byly vyh ívány topným pásem, aby 

nekondenzovaly v plynové kyvet  spektrometru, která byla rovn ž zah ívána.  

K identifikaci zplodin analyzovaných materiálů byl použit FTIR spektrometr s plynovou 

kyvetou o optické délce 10 m. Spektrometr pracuje na principu m ení pohlcení 

infračerveného zá ení o různé vlnové délce analyzovaným materiálem. Tento p ístroj 

sleduje oblast infračervených spekter v rozsahu 4000 cm–1
 až 400 cm–1. Složení plynných 

zplodin testovaných materiálů bylo zjišt no z nam ených infračervených spekter. M ení 

spekter bylo provedeno pomocí počítačového softwaru Omnic. Spektra byla m ena 

v intervalech cca 0,5 min. Identifikace spektra je provád na na základ  srovnání 

nam eného spektra se spektry p edem identifikovaných látek pomocí programu Omnic 

Specta.  

Stanovení koncentrací oxidů uhlíků a metanu bylo provedeno pomocí spektroskopického 

softwaru TQ Analyst, kdy pomocí kalibračních k ivek byly určeny u t chto složek jejich 

koncentrace v závislosti na čase. Nam ené hodnoty byly p evedeny do tabulkového 

editoru Excel a následn  vyneseny do grafu. 
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4.5.1 Vliv teploty na složení plynných zplodin lesní štěpky 

Identifikace látek obsažených ve zplodinách byla provedena v programu Omnic 

Specta. P i interpretaci bylo také použito charakteristických vlnočtů vibrací funkčních 

skupin uvedených v práci [66][82]. P ehled složek byl získán z grafů závislosti absorbance 

na vlnočtu. K určení složek bylo zvoleno vyhledávání podle píků. Ukázka infračervených 

spekter složení plynných zplodin d ev ných pilin p i 50, 100 a 150 °C v 90. minut  

od zahájení m ení jsou uvedeny na obr. 22.  

 

 

Obrázek 22 – Infračervená spektra plynných zplodin vzniklých rozkladem lesní štěpky při 50, 100 a 150 °C 

v čase 90 min. 

Z výsledků spektrální analýzy bylo zjišt no, že p i zah ívání lesní št pky v teplotním 

rozmezí 50 – 150 °C vznikají tyto látky – voda, oxidy uhlíku a alifatické uhlovodíky. Ve 

všech p ípadech stanovení vykázala nejv tší intenzitu voda – v oblasti 4000 – 3500 cm
–1

 a 

v oblasti 1700 – 1300 cm
–1

 a dále pak oxid uhličitý, a to v oblasti kolem 2350 cm
–1

 a 

v oblasti kolem 670 cm
–1. Oxid uhelnatý, který se nachází v t sné blízkosti oxidu 

uhličitého, má pás v oblasti 2240 – 2040 cm
–1. V p ípad  vzorku, který byl zkoušen 

p i teplot  150 °C, je p ítomnost oxidu uhelnatého z etelná, kdežto u vzorků zah ívaných 

p i nižších teplotách jsou ze spektra patrné pouze jeho stopy, a to po celou dobu zah ívání 

vzorku. P i tepelném namáhání št pky se objevil ve spektru z etelný pás v oblasti 3000 – 

2800 cm
–1. Tento pás indikuje p ítomnost alifatických uhlovodíků. Alifatické uhlovodíky 

mají také pás v oblasti 1450 – 1300 cm
–1. Jedná se však o oblast, ve které se projevuje 
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absorpční pás vody, proto nemohla být jejich p ítomnosti potvrzena. Navíc p i teplot  

150 °C se objevil pík u 720 cm–1, který naznačuje p ítomnost uhlovodíků se čty mi a více 

metylovými skupinami v et zci [66]. V ostatních p ípadech m ení byl málo z etelný. 

Na rozdíl od ostatních teplot, byl v p ípad  zah ívání lesní št pky na 150 °C detekován 

metanol. Metanol s pásem mezi 1100 – 960 cm
–1

 s výrazným píkem u 1030 cm–1
 a s pásem 

kolem 3100 cm
–1

. Zde je nutné zdůraznit, že metanol, stejn  jako oxid uhelnatý, pat í mezi 

toxické látky. 

Z provedené analýzy vyplývá, že p i zah ívání lesní št pky dochází k uvolňování 

nebezpečných látek, jako je oxid uhelnatý, metan a metanol. Bylo také potvrzeno, že 

teplota zah ívání ovlivňuje složení zplodin. P i vyšší teplot  stanovení se uvolnilo více 

škodlivých látek. Proto je pot eba monitorovat teplotu uskladn ného materiálu, čímž je 

možné zabránit jak výskytu samovznícení, tak i výskytu nebezpečných látek. Uvolňování 

plynů totiž p edstavuje nebezpečí zejména v uzav ených prostorech, protože zde dochází 

k nahromad ní zplodin a tím ke zvýšení koncentrace škodlivých látek. Z intenzity pásů je 

rovn ž patrné, že teplota ovlivnila také množství vznikajících produktů p i samozah ívání 

d evní hmoty, což potvrzují nam ené údaje uvedené v kap. 4.5.2, 4.5.3 a 4.5.4. 

4.5.2 Vliv teploty na koncentraci CO2 u lesní štěpky 

Hlavní zplodinou tvo ící se nejen p i spalování materiálu na bázi d eva, ale také p i jeho 

samozáh evu, je oxid uhličitý. Jedná se o plyn bez barvy a bez zápachu, který je t žší než 

vzduch. P i nadýchání ve v tším množství může způsobit bezv domí a smrt.  

Průb hy zm n koncentrací oxidu uhličitého p i teplotách 50 – 150 °C s krokem 50 °C 

u lesní št pky jsou znázorn ny na obr. 23. 
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Obrázek 23 – Koncentrace CO2 při 50, 100 a 150 °C 

Z výše uvedeného grafu je z ejmé, že nejvyšší koncentrace oxidu uhličitého byla 

vyprodukována p i nejvyšší teplot  stanovení, tj. 150 °C. Na začátku m ení byla 

zaznamenána koncentrace 19567 ppm a v čase 1 min od začátku m ení byla nam ena 

maximální koncentrace 27897 ppm. Poté se koncentrace oxidu uhličitého kolísav  snižuje 

a zhruba od poloviny doby m ení se začíná jeho koncentrace ustalovat. Na konci m ení 

byla dosažena koncentrace 2772 ppm. P i teplot  100 °C vzniklo podstatn  mén  oxidu 

uhličitého. Počáteční koncentrace dosahovala kolem 2117 ppm. B hem m ení se tato 

koncentrace mírn  snižovala, a to až na hodnotu cca 28 ppm. Ješt  nižších koncentrací 

dosahovala lesní št pka, která byla vystavena teplot  50 °C. Na počátku m ení byla 

nam ena 20 ppm a na konci m ení bylo detekováno pouze 12 ppm. U všech t í teplot 

jsou průb hy zm n koncentrací stejné, tj. s rostoucí délkou zah ívání se koncentrace oxidu 

uhličitého kolísav  snižuje.  

Na základ  výsledků lze tedy konstatovat, že teplota zah ívání má podstatný vliv 

na množství oxidu uhličitého obsaženého ve zplodinách lesní št pky. Čím vyšší byla 

teplota zah ívání, tím více vznikalo oxidu uhličitého. Z tohoto důvodu je možné oxid 

uhličitý vznikající rozkladem d evní hmoty považovat za ukazatele vývoje samovolného 

zah ívání. 
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4.5.3 Vliv teploty na koncentraci CO u lesní štěpky 

Jednou z velmi nebezpečných látek, která vzniká p i samozáh evu všech látek, je toxický 

oxid uhelnatý. Proto stanovení jeho obsahu a porovnání jeho množství ve zplodinách, které 

se uvolňují p i samovolném zah ívání testovaných materiálů za různých teplot, je jedním 

z p edm tů této práce. Obr. 24 zachycuje graf časových průb hů nárůstů koncentrací oxidu 

uhelnatého p i teplotách zah ívání 50, 100 a 150 °C. 

 

Obrázek 24 – Koncentrace CO při 50, 100 a 150 °C 

Stejn  jako u oxidu uhličitého byly nejvyšší hodnoty koncentrací zaznamenány p i nejvyšší 

teplot  stanovení. Na začátku m ení byla p i teplot  150 °C nam ena hodnota oxidu 

uhelnatého 140 ppm. Na rozdíl od ostatních p ípadů, kdy dochází k nepatrným zm nám 

v koncentracích oxidu uhelnatého, má oxid uhelnatý po celou dobu m ení p i teplot  150 

°C klesající tendenci. Konečná koncentrace byla 88 ppm. Pro teplotu 100 °C se pohybuje 

množství oxidu uhelnatého kolem 3 ppm. Pro teplotu 50 °C je jeho množství kolem ř ppm. 

Stejn  jako u oxidu uhličitého se množství oxidu uhelnatého s rostoucí teplotou zvyšuje. 

Rozdíl mezi koncentracemi je z etelný p i vyšší teplot . P i nižších teplotách, jako je 50 a 

100 °C, není tento rozdíl až tak patrný. Proto je možné íci, že sledováním zm n 

koncentrací oxidu uhelnatého lze rozpoznat až pozd jší stádia samozah ívání. Pro odhalení 

samozah ívání v raném stádiu je vhodn jší m it obsah oxidu uhličitého ve zplodinách, 

neboť rozdíl mezi koncentracemi nam enými p i 100 °C a 150 °C je podstatn  v tší. 
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4.5.4 Vliv teploty na koncentraci CH4 u lesní štěpky 

Ho lavý a výbušný metan je další látkou, u které byl posuzován vliv teploty na jeho 

množství – obr. 25. 

 

Obrázek 25 – Koncentrace CH4 při 50, 100 a 150 °C 

V p ípad  teplot 50 °C a 150 °C množství metanu slab  klesá. P i teplot  100 °C dochází 

k jeho pomalému nárůstu, a to až do konce stanovení. Op t platí, že s rostoucí teplotou 

byly nam eny vyšší hodnoty koncentrací metanu. Pro teplotu 150 °C se objevil metan 

v hodnotách koncentrací od 56 do 89 ppm. P i teplot  100 °C byl detekován v rozmezí 34 

– 61 ppm a 1 – 23 ppm bylo nam eno p i teplot  50 °C. 

Z výše uvedeného vyplývá, že také na metanu bylo dokázáno, že teplota zah ívání m la 

vliv na jeho množství. Je známo, že obsah metanu ve zplodinách, které se uvolňují 

p i nízkoteplotní oxidaci d evního materiálu, je v porovnání s oxidy uhlíku velmi nízký. 

Tento fakt byl potvrzen v této práci až p i vyšší teplot  zah ívání. Pro teploty 50 °C a 100 

°C byly totiž nam eny podstatn  vyšší koncentrace metanu než oxidu uhelnatého. Protože 

rozdíly v koncentracích metanu za různých teplot jsou patrné, lze i metan využít jako plyn 

indikující vývoj samozah ívání. 
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5 Návrh metodického pokynu pro bezpečné skladování zkoumané 

d evní hmoty z hlediska jejího sklonu k samovznícení  
Na základ  poznatků získaných b hem ešení této disertační práce byl sestaven návrh 

metodického pokynu pro bezpečné skladování zkoumané d evní hmoty z hlediska jejího 

sklonu k samovznícení. Pokyn je vypracován pouze pro hodnocené druhy d evní št pky, 

neboť, jak už bylo zmín no, každý druh biomasy má odlišné vlastnosti a proto její chování 

za zvýšených teplot může být také odlišné. Proto pro adekvátní zabezpečení skládky proti 

požáru v důsledku samovznícení je pot eba vždy vycházet z konkrétní situace a znát 

konkrétní parametry, které ovlivňují proces samovznícení. P i sestavování pokynů byly 

využity nam ené hodnoty a dále pak literatura vztahující se ke skladování d evní hmoty.  

P edmět pokynu 

Tento pokyn stanoví požadavky na bezpečnost p i skladování vybraných druhů d evní 

št pky na volném prostranství. 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto pokynu se používají následující pojmy: 

Listnatá štěpka – rozšt pkovaná d evní biomasa z listnatých stromů Ěšt pka z probírek 

kolem cest, náletových d evin, údržby parkové a m stské zelen  apod.), kategorie biomasy 

2. 

Dřevařská štěpka – rozšt pkovaná d evní biomasa pocházející z pily jako zbytkový 

produkt výroby z d eviny smrku, kategorie biomasy 3. 

Lesní štěpka – rozšt pkovaná d evní biomasa z klestu po t žb  jehličnatých stromů, 

kategorie 2. 

Listnatá štěpka – topol – rozšt pkovaná d evní biomasa z topolu, kategorie biomasy 1. 

Samovznícení – komplexní samovolný probíhající proces od prvního okamžiku nárůstu 

teploty až k dosáhnutí teploty samovznícení v důsledku chemických, fyzikálních nebo 

biologický procesů [29]. 

Tepelné samovznícení – proces termooxidace, který se projevuje ho ením 

po p edcházejícím samozah ívání látek zah átých na takovou teplotu, p i kterém je 

uvoln né reakční teplo vyšší než množství a rychlost odvád ného tepla do okolí [29]. 
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Biologické samovznícení – samovznícení způsobené mikrobiologickou aktivitou [29]. 

Zásady pro bezpečné skladování 

1) Ložná plocha musí mít zpevn ný povrch Ěnap . betoně, být odvodn ná, vyčišt ná, 

zbavena porostů a jiných organických materiálů.  

2) U každé ložné plochy musí být vhodná plocha se zpevn ným povrchem za účelem 

rozhrnování zapa eného materiálu a jeho vychlazení. 

3) K hromadám musí být zajišt n bezpečný průjezd. 

4) V blízkosti skládky musí být zdroj vody vyhovující ČSN 75 2411 a jiné hasební 

prost edky pro požární účely. 

5) Palivo je nutno udržovat v ucelené hromad , kterou je nutno průb žn  p i manipulaci 

hutnit pojezdem mechanizačních prost edků. 

6) Jednotlivé druhy št pky se musí skladovat odd len . 

7) K biologickému samovznícení může dojít, pokud vlhkost skladované hromady se 

pohybuje v rozmezí 20 % až 45 %. Po určité dob  p echází biologické samovznícení 

na tepelné.  

8) P ednostn  je nutno spalovat biomasu o vyšší vlhkosti a vyšší zrnitosti v p ípad , že 

skladovaná hromada jeví známky biologického samovznícení. 

9) Maximální výšky voln  sypaných hromad a maximální doby uskladn ní pro jednotlivé 

druhy št pky o dané vlhkosti jsou uvedeny v tab. 14. Hodnoty jsou uvedeny jak 

pro prům rnou roční teplotu pro m sto Krnov, která je dle [84] 7,5 °C, tak 

pro prům rnou teplotu v letních m sících, která je 17 °C. Platí pro tepelné 

samovznícení. Hodnoty byly zaokrouhleny na jednotky sm rem dolů. 
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Tabulka 14 – Maximální výšky volně sypaných hromad a maximální doby uskladnění pro jednotlivé druhy 

štěpky o různé vlhkosti 

Průměrná roční teplota: 7,5 °C 

Druh štěpky P ibližná vlhkost 
(%) 

Max. výška hromady 

(m) 

Max. doba 

uskladnění 
 

Listnatá štěpka 18,11 ± 0,45 8 15 dní 
27,řř ± 0,36 10 17 dní  
43,35 ± 0,ř0 13 27 dní 

D eva ská štěpka 16,Řř ± 0,76 bez omezení ř m síců 

26,0Ř ± 0,2ř bez omezení 21 m síců 

41,02 ± 1,76 bez omezení 11 m síců 

Lesní štěpka 21,12 ± 0,65 26 316 m síců 

30,řř ± 0,41 bez omezení ř56 m síců 

47,74 ± 1,56 bez omezení 2255 m síců 

Štěpka – topol 1ř,ř4 ± 1,40 18 12Ř6 m síců 

2Ř,ř4 ± 0,64 19 1572 m síců 

44,23 ± 2,03 26 4213 m síců 

Průměrná teplota v letních měsících: 17 °C 

Druh štěpky P ibližná vlhkost 
(%) 

Max. výška hromady 

(m) 

Max. doba 

uskladnění 
 

Listnatá štěpka 18,11 ± 0,45 5 ř dní 
27,9ř ± 0,36 6 11 dní 
43,35 ± 0,ř0 8 17 dní 

D eva ská štěpka 16,Řř ± 0,76 bez omezení 4 m síců 

26,0Ř ± 0,2ř bez omezení ř m síců 

41,02 ± 1,76 bez omezení 5 m síců 

Lesní štěpka 21,12 ± 0,65 16 10ř m síců 

30,řř ± 0,41 23 313 m síců 

47,74 ± 1,56 30 711 m síců 

Štěpka – topol 1ř,ř4 ± 1,40 11 3řŘ m síců 

2Ř,ř4 ± 0,64 12 4řř m síců 

44,23 ± 2,03 16 12ř1 m síců 

 

10) Voln  skladované hromady št pky se musí skladovat tak, aby nebyla zah ívána 

externím zdrojem tepla nap . parovody, dálkovým topením. 

11) Hromady je nutné průb žn  p ehazovat, v letním období je vhodné hromady 

p i p ehazování navíc zkráp t vodou. 

12) V prostoru skládky je zakázána veškerá manipulace s otev eným ohn m. 
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13) V rámci pravidelných školení preventivních požárních hlídek informovat o způsobu 

zdolávání situací mimo ádných událostí samovznícení d evní hmoty. 

 

Kontrola skládky 

1) Je nutné každý den provád t vizuální prohlídky skladované št pky (sledují se nap . 

tmavá místa, vystupující kou  a pára, vlhnutí materiálu, atd.) a kontroly čichem. 

2) V hromad  št pek se provádí denn  m ení teplot. K m ení je vhodné použít teplotní 

snímače, které musí být umíst né na více místech hromady. Teplota se m í 

teplom rem v hloubce 1,5 m ve vzdálenosti max. 10 m od sebe [76].  

3) Dosáhne – li teplota v hromad  50 – 55 °C [29], musí se p eházet. 

4) O nam ených teplotách se vede záznam, nejlépe ve form  grafu, z n hož je patrný 

průb h zm n teplot. 

5) Ov ení průb hu samovznícení je možné provád t analýzou plynů odebraných 

z povrchu hromady, a to m ením obsahu oxidů uhlíků a metanu, které unikají 

ze št pky. M ení se provádí po celém povrchu hromady. V p ípad  vzrůstu 

koncentrací m ených plynů je nutné provést zásah. 
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6 Shrnutí práce 

V experimentální části této práce byla nejprve u zkoumaných vzorků m ena teplota 

samovznícení. Sklon vzorků k samovznícení byl stanovován v izotermické peci pomocí 

normy ČSN EN 151ŘŘ. Na základ  zjišt ných výsledků lze provést odhad, zda p i známém 

objemu a teplot  dojde nebo nedojde k samovznícení. Na základ  Pseudo – Arrheniova 

grafu teplot samovznícení a závislosti indukční doby na pom ru objemu/povrchu bylo 

zjišt no, že nap . lesní št pka o krychlovém objemu 1 m3
 by se samovznítila p i teplot  nad 

řŘ °C a to za 15, 4 dne.  

P i porovnání teplot samovznícení vyplývá, že nejmenší náchylnost k samovznícení má 

d eva ská št pka, která má nejvyšší teplotu, p i které dochází k samovznícení. Pro malé 

objemy má nejv tší sklon k samovznícení lesní št pka, p i extrapolaci na v tší objemy se 

nejsnadn ji samovzn cuje listnatá št pka. Oproti ostatním vzorkům, byl u d eva ské št pky 

pozorován jiný průb h závislosti. Tato odlišnost může být vysv tlena odlišných složením 

vzorků, kdy u d eva ské št pky bylo stanoveno nejnižší množství dusíku. Další možnou 

p íčinou odlišného chování může být zrnitost d eva ské št pky oproti ostatním vzorkům. 

Dále bylo v práci také provedeno posouzení vlivu vlhkosti na teplotu samovznícení. 

Na základ  výsledků lze konstatovat, že s rostoucí vlhkostí vzorků se snižuje 

pravd podobnost vzniku samovznícení. 

Ve studii byla dále provedena kvalitativní a kvantitativní analýza plynných zplodin 

vznikajících p i zah ívání d evní št pky. Tyto analýzy byly provád ny pouze u lesní 

št pky, jakožto vzorku, který se ve vybraném podniku vyskytuje v nejv tším množství. 

Vzorky byly zah ívány p i teplot  50, 100, 150 °C v izotermické peci po dobu jedné 

hodiny. Analýza byla provedena pomocí infračerveného spektrometru. Analýzou výsledků 

bylo zjišt no, že p i zvolených teplotách vznikají oxidy uhlíků, voda a alifatické 

uhlovodíky. P i zah ívání lesní št pky na 150 °C se navíc ve zplodinách objevil metanol.  

V práci byl dále sledován vliv zah ívání na koncentrační zm ny vznikajícího oxidu 

uhličitého, uhelnatého a metanu, tedy hlavních látek produkovaných d evní hmotou. 

M ení ukázalo, že s rostoucí teplotou se množství t chto plynů zvyšuje, z čehož vyplývá, 

že pomocí koncentračních zm n plynů způsobených rozdílnou teplotou lze sledovat vývoj 

samovznícení u skladované d evní hmoty. Jako indikační plyny samovznícení lze 

p edevším použít oxidy uhlíku. Metoda rozboru plynných zplodin je metoda, která je již 
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dlouhodob  používaná k predikci samovznícení u uhelné hmoty. Mnoho průmyslových 

podniků, ve kterých se velkoobjemov  skladuje d evní materiál, kontrolují samozah ívání 

pouze pravidelným m ení teploty uvnit  hromady pomocí snímačů umíst ných na více 

místech hromady. Aby se však zvýšila bezpečnost p i skladování d evního materiálu, bylo 

by vhodn jším opat ením k zamezení vzniku samovznícení provád t m ení teploty 

v kombinaci s m ením koncentrací plynů, kdy koncentrace plynů by m la být sledována 

po celém povrchu hromady.  

Z výše uvedeného vyplývá, že p i zah ívání d evní št pky se uvolňují látky, z nichž n které 

mohou mít nebezpečné vlastnosti. Oxid uhelnatý a metanol pat í mezi toxické látky, které 

mohou vyvolat nejrůzn jší zdravotní komplikace. Je pot eba upozornit na to, že oxid 

uhelnatý vzniká již p i nízkých teplotách, který může p i skladování v uzav eném prostoru 

ohrožovat bezpečnost pracovníků. Zplodinami ho ení mohou být ohroženi zejména 

zasahující hasiči.  

Jak již bylo zmín no, teplota samovznícení je ovlivn na mnoha parametry. Aby tedy bylo 

zajišt no adekvátní zabezpečení skladované hromady, bylo by vhodné prozkoumat vliv 

jednotlivých parametrů na teplotu samovznícení a vycházet z konkrétní situace. Na základ  

nam ených dat pak vypracovat pokyny pro jednotlivé druhy biomasy.  

V teplárn  v Krnov  se p i skladování tuhých biopaliv ídí p edpisem, který vychází 

z normy pro skladování uhlí. D evní št pka má však pon kud odlišné vlastnosti, proto 

požadavky vycházející z tohoto p edpisu nemusí být dostačující. Z t chto důvodů bylo 

v této práci provedeno vyhodnocení vlastností d evní št pky s ohledem na bezpečné 

skladování. Na základ  zjišt ných výsledků, byl tento pokyn dopln n a p epracován. Tento 

pokyn lze také využít p i skladování materiálů podobných vlastností, jako mají zkoumané 

materiály.  
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7 P ínosy 

7.1 Pro vědu 

V práci byly získány podklady k určení teploty ohniska samovznícení a bylo provedeno 

hodnocení teplotní závislosti složení plynných zplodin. Nam ená experimentální data v této 

práci pomohou p i studiu problematiky samovznícení tuhých materiálů. Výsledky jsou 

využitelné pro hodnocení průb hu oxidace pevných biopaliv a pro hodnocení vlivu jejich 

vlhkosti a teploty na toxicitu jejich plynných zplodin znečišťujících pracovní a životní 

prost edí.  

7.2 Pro praxi 

Na základ  provedené rešerše a nam ených dat v této práci byly vypracovány pokyny 

pro bezpečné skladování čty  druhů d evní št pky, která je skladována v jednom 

z významných energetických závodů v České republice. Tento pokyn lze použít 

pro skladování d evního materiálu podobných vlastností. Dodržování tohoto pokynu 

p isp je ke zvýšení bezpečnosti průmyslových provozů, ve kterých jsou tuhá biopaliva 

velkoobjemov  skladována.  

7.3 Pro obor 

V práci bylo demonstrováno, že použité metody hodnocení sklonu k samovznícení jsou 

schopny odlišit sklon k samovznícení u jednotlivých druhů št pek, a také mohou hodnotit 

vliv různých parametrů na rozvoj samovznícení. Metodou rozboru plynných zplodin bylo 

zjišt no, že za zvýšených teplot se uvolňují z d evního materiálu látky, jako jsou oxidy 

uhlíku, voda, metan a metanol. Ty lze využít k indikaci procesu samovznícení. Tyto 

poznatky lze využít pro studium chování d evní hmoty a studium průb hu oxidace 

celulózových materiálů.  
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8 Závěr 

V rámci této práce byl proveden rozbor problematiky samovznícení pevných biopaliv. 

Práce je zam ena na tepelné samovznícení, které vychází z teorie Frank Kamenetskii. 

Na základ  zjišt ných a nam ených údajů byly zpracovány pokyny pro bezpečné 

skladování čty  druhů d evní št pky, která je skladována v jednom z významných 

energetických závodů v České republice Ěteplárna Krnově.  

Hlavní parametr, který byl v práci stanovován, byla teplota samovznícení, a to podle 

normy ČSN EN 151ŘŘ. Nejmenší náchylnost k samovznícení byla zaznamenána 

u d eva ské št pky. Dále bylo zjišt no, že pro malé objemy se nejsnadn ji samovzn cuje 

lesní št pka, ale p i extrapolaci na v tší objemy je nejnáchyln jší k samovznícení št pka 

listnatá. Na rozdíl od ostatních vzorků, byl u d eva ské št pky zaznamenán jiný průb h 

závislosti. Tato odlišnost může být způsobena různým složením a zrnitostí d eva ské 

št pky. 

Jedním z faktorů ovlivňující teplotu samovznícení, je vlhkost materiálů. Proto posouzení 

vlivu vlhkosti na teplotu samovznícení byl jeden z p edm tů této práce. Z výsledků bylo 

zjišt no, že s rostoucí vlhkostí vzorků se teplota samovznícení zvyšuje.  

Ve studii byl také posuzován vliv teploty na složení a množství plynných zplodin, které 

vznikají p i zah ívání lesní št pky. Analýzou výsledků bylo zjišt no, že p i teplot  50, 100 

a 150 °C vznikají oxidy uhlíků, voda a alifatické uhlovodíky. P i zah ívání lesní št pky 

na 150 °C byl navíc ve zplodinách detekován metanol. M ení dále ukázalo, že s rostoucí 

teplotou se zvyšuje množství oxidů uhlíku a metanu, z čehož vyplývá, že pomocí 

koncentračních zm n plynů způsobených rozdílnou teplotou lze sledovat vývoj 

samovznícení u skladované d evní hmoty.  

Hlavním cílem práce bylo vypracovat pokyny pro bezpečné skladování tuhých biopaliv. 

Z nam ených dat však vyplynulo, že chování zkoumaných d evních št pek je různé. 

Z tohoto důvodu nelze vypracovat jednotný pokyn, který by stanovil bezpečné zásady 

pro skladování d evního materiálu. Každý podnik by m l mít vypracovány své pokyny 

pro konkrétní druh biomasy a pro konkrétní situace, které mají vliv na skladování biomasy 

z hlediska samovznícení. Proto byl v této práci vypracován pouze pokyn pro skladování 

zkoumaných materiálů, tedy listnaté, d eva ské, lesní št pky a št pky z topolu.  
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9 Summary 

In the framework of this thesis, analysis of the problems of spontaneous combustion 

of solid biofuels was carried out. The thesis is focused on thermal spontaneous ignition 

based on the theory by Frank Kamenetskii. On the basis of identified and measured data, 

instructions for safe storage four kinds of wood chips stored in one of big power 

companies in the Czech Republic (Krnov heating plant) were prepared.  

The main parameter to be determined in the thesis was the temperature of spontaneous 

combustion in accordance with the standard ČSN EN 15188. The smallest tend 

to spontaneous combustion was observed in saw mill wood chips. Furthermore, it was 

found that for small volumes forest wood chips has the biggest tend to spontaneous 

combustion, but after extrapolation to larger volumes leafy wood chips is most susceptible 

to spontaneous combustion. Unlike other samples, different running of dependence were 

recorded by saw mill wood chips. This difference may be due to a different composition 

and grain size of saw mill wood chips. 

The humidity of materials is one of the factors affecting temperature of spontaneous 

combustion. Therefore, assessment of effect of moisture on temperature of spontaneous 

combustion was one of the subjects of this study. From the results, it was found that 

moisture of samples increase, temperature of spontaneous combustion increase too. 

In the study, the influence of temperature on composition and amount of gaseous products 

produced by heating the forest wood chips was assessed as well. By the analysis of results 

it has been found that at temperatures of 50, 100 and 150 °C, oxides of carbon, water and 

aliphatic hydrocarbons are formed. Moreover, when forest wood chips were heated at 150 

°C, methanol was detected in gaseous waste products. Measurements also showed that the 

temperature increases, the amount of carbon oxides and methane increase. From this fact it 

is obvious that the development of spontaneous combustion during storage of wood 

materials can be monitored using gas concentration changes.  

The main objective of the thesis was to elaborate instructions for the safe storage of solid 

biofuels. However, it follows from the measured data that the studied wood chips behave 

differently. For this reason, any uniform instructions, which would determine principles 

for the safe storage of wood materials, cannot be prepared. Every company should have its 

own instructions for a specific kind of biomass and for specific situations affecting 
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biomass storage from the point of view of spontaneous ignition. For this reason, 

in the framework of this thesis, merely instructions for storing the studied materials, 

namely leafy wood chips, saw mill wood chips, forest wood chips and poplar wood chips 

were prepared. 
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P íloha A – P ehled studií zabývající se problematikou samovznícení  

Tabulka 15 – Přehled studií zabývající se problematikou samovznícení  

ešená problematika Zdroj 

Oblast samovznícení obecn  [29][35][37][38] 

Samovznícení rostlinných materiálů [29] 

Vliv složení na teplotu samovznícení [42] 

Vliv teploty na teplotu samovznícení [29] 

Vliv zrnitosti na teplotu samovznícení [46]  

Vliv vlhkosti na teplotu samovznícení [40] 

Vliv objemu nahromad ného materiálu na teplotu samovznícení [41] 

Metody pro stanovení sklonu k samovznícení [43][44] 

Problematika plynných zplodin uvolňujících se p i samozáh evu 
d evní hmoty 

[48][49][50][52][53][54] 

Vliv teploty na množství plynných zplodin uvolňujících se 

 p i samozáh evu d evní hmoty 

[54][56] 
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P íloha B – Plány odb rů vzorků 

a) Plán odb ru vzorků – lesní št pka 

Tabulka 16 – Plán odběru lesní štěpky 

Jméno provozovatele Teplárna v Krnov  

Plán odběru vzorku vypracoval Ing. Michaela Per ochová 

Odkaz na postup ČSN EN 1477Ř 

Cíl odběru vzorku Stanovení vlhkosti 
Základní chemický a elementární rozbor 
Sítový rozbor 
Sypná hmotnost 
Stanovení sklonu k samovznícení 
Analýza plynů 

Název odebíraného vzorku Lesní št pka 

Typ šarže Hromada o objemu 2500 tun 

Místo odběru vzorku Hromada v pravé části skládky 

Datum a čas odběru vzorku 10. 10. 2014, 9 hodin 

Počasí Slunečno, bezv t í, teplota vzduchu okolo 6 °C 

Vybavení použité pro odběr vzorku Vzorkovací lopatka 

Postup odběru vzorku Hromada – t í vodorovné vrstvy  
Z každé vrstvy – n kolik dílčích vzorků 

Vzdálenost mezi odebranými – stejná  
Odb ru vzorku uvnit  hromady – nakladač 

Minimální počet dílčích vzorků 
odebraných z šarže 

10 

Minimální objem dílčího vzorku (l) 2 

Balení Vzduchot sná plastová nádoba 

Skladování Lednice 
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b) Plán odb ru vzorků – št pka z listnatých stromů 

Tabulka 17 – Plán odběru listnaté štěpky 

Jméno provozovatele Teplárna v Krnov  

Plán odběru vzorku vypracoval Ing. Michaela Per ochová 

Odkaz na postup ČSN EN 1477Ř 

Cíl odběru vzorku Stanovení vlhkosti 
Základní chemický a elementární rozbor 
Sítový rozbor 
Sypná hmotnost 
Stanovení sklonu k samovznícení 

Název odebíraného vzorku Št pka z listnatých stromů 

Typ šarže Hromada o objemu 900 tun 

Místo odběru vzorku Hromada v levé části skládky 

Datum a čas odběru vzorku 10. 10. 2014, 9 hodin 

Počasí Slunečno, bezv t í, teplota vzduchu okolo 6 °C 

Vybavení použité pro odběr vzorku Vzorkovací lopatka 

Postup odběru vzorku Hromada – t í vodorovné vrstvy  
Z každé vrstvy – n kolik dílčích vzorků 

Vzdálenost mezi odebranými – stejná  
Odb ru vzorku uvnit  hromady – nakladač 

Minimální počet dílčích vzorků 
odebraných z šarže 

10 

Minimální objem dílčího vzorku (l) 1 

Balení Vzduchot sná plastová nádoba 

Skladování Lednice 
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c) Plán odb ru vzorků – d eva ská št pka 

Tabulka 18 – Plán odběru dřevařské štěpky 

Jméno provozovatele Teplárna v Krnov  

Plán odběru vzorku vypracoval Ing. Michaela Per ochová 

Odkaz na postup ČSN EN 14778 

Cíl odběru vzorku Stanovení vlhkosti 
Základní chemický a elementární rozbor 
Sítový rozbor 
Sypná hmotnost 
Stanovení sklonu k samovznícení 

Název odebíraného vzorku D eva ská št pka 

Typ šarže Hromada o objemu 900 tun 

Místo odběru vzorku Hromada v levé části skládky 

Datum a čas odběru vzorku 10. 10. 2014, 9 hodin 

Počasí Slunečno, bezv t í, teplota vzduchu okolo 6 °C 

Vybavení použité pro odběr vzorku Vzorkovací lopatka 

Postup odběru vzorku Hromada – t í vodorovné vrstvy  
Z každé vrstvy – n kolik dílčích vzorků 

Vzdálenost mezi odebranými – stejná  
Odb ru vzorku uvnit  hromady – nakladač 

Minimální počet dílčích vzorků 
odebraných z šarže 

10 

Minimální objem dílčího vzorku (l) 1 

Balení Vzduchot sná plastová nádoba 

Skladování Lednice 
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d) Plán odb ru vzorků – št pka z topolů 

Tabulka 19 – Plán odběru štěpky z topolů 

Jméno provozovatele Teplárna v Krnov  

Plán odběru vzorku vypracoval Ing. Michaela Per ochová 

Odkaz na postup ČSN EN 1477Ř 

Cíl odběru vzorku Stanovení vlhkosti 
Základní chemický a elementární rozbor 
Sítový rozbor 
Sypná hmotnost 
Stanovení sklonu k samovznícení 

Název odebíraného vzorku Št pka z topolů 

Typ šarže Hromada o objemu 900 tun 

Místo odběru vzorku Hromada v levé části skládky 

Datum a čas odběru vzorku 10. 10. 2014, 9 hodin 

Počasí Slunečno, bezv t í, teplota vzduchu okolo 6 °C 

Vybavení použité pro odběr vzorku Vzorkovací lopatka 

Postup odběru vzorku Hromada – t í vodorovné vrstvy  
Z každé vrstvy – n kolik dílčích vzorků 

Vzdálenost mezi odebranými – stejná  
Odb ru vzorku uvnit  hromady – nakladač 

Minimální počet dílčích vzorků 
odebraných z šarže 

10 

Minimální objem dílčího vzorku (l) 2 

Balení Vzduchot sná plastová nádoba 

Skladování Lednice 
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P íloha C – Výsledky stanovení sítového rozboru zkoumaných vzorků 

 

Obrázek 26 – Výsledek stanovení sítového rozboru u listnaté štěpky 

 

Obrázek 27 – Výsledek stanovení sítového rozboru u dřevařské štěpky 
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Obrázek 28 – Výsledek stanovení sítového rozboru u lesní štěpky 

 

Obrázek 29 – Výsledek stanovení sítového rozboru u štěpky – topolu 
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P íloha D – Obsahy celkové vody ve vzorcích po 15 a 30 – ti min. sušení 

a) Obsahy celkové vody ve vzorcích po 15 – ti min. sušení 

Tabulka 20 – Obsahy celkové vody ve vzorcích po 15 – ti min. sušení 

Obsah celkové vody ve vzorcích po 15 – ti min. sušení 
Vzorek/obsah 

vlhkosti (%) 

Listnatá 
štěpka 

D eva ská 
štěpka 

Lesní 
štěpka 

Listnatá 

štěpka – topol 

Mě ení 1  27,87 26,62 31,01 28,38 

Mě ení 2  28,22 25,78 31,97 29,89 

Mě ení 3  27,97 25,84 30,38 28,45 

Mě ení 4  28,33 26,45 31,12 28,91 

Mě ení 5  27,96 25,98 31,11 28,92 

Mě ení 6  27,45 26,08 30,68 29,56 

Mě ení 7  28,56 26,12 31,22 29,57 

Mě ení Ř  28,54 26,01 31,27 28,12 

Mě ení ř  28,76 25,68 30,78 27,98 

Mě ení 10  28,12 25,58 30,57 28,45 

Mě ení 11 27,89 25,96 31,69 27,99 

Mě ení 12 28,02 26,13 31,00 28,65 

Mě ení 13 27,79 26,15 31,04 28,76 

Mě ení 14 27,45 26,45 30,23 28,46 

Mě ení 15 27,98 26,23 30,67 28,87 

Mě ení 16 28,01 25,99 31,04 29,77 

Mě ení 17 27,47 25,78 31,04 29,78 

Mě ení 1Ř 28,04 26,57 31,12 29,80 

Mě ení 1ř 27,45 26,02 30,79 29,87 

Mě ení 20 27,85 - - 28,55 

St ední hodnota 27,99 26,07 30,99 28,94 

Směrodatná 

odchylka 

0,37 0,29 0,41 0,67 

Hladina 

spolehlivosti 

(95 %) 

0,36 0,29 0,41 0,64 
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b) Obsahy celkové vody ve vzorcích po 30 – ti min. sušení 

Tabulka 21 – Obsahy celkové vody ve vzorcích po 30 – ti min. sušení 

Obsah celkové vody ve vzorcích po 30 – ti min. sušení 
Vzorek/obsah 

vlhkosti (%) 

Listnatá 
štěpka 

D eva ská 
štěpka 

Lesní 
štěpka 

Listnatá 

štěpka – topol 

Mě ení 1  17,27 16,96 20,68 18,71 

Mě ení 2  17,58 16,27 21,32 18,92 

Mě ení 3  18,51 16,02 21,17 19,28 

Mě ení 4  17,79 16,42 21,06 19,00 

Mě ení 5  17,88 16,78 21,03 21,67 

Mě ení 6  17,56 15,45 22,78 18,56 

Mě ení 7  18,45 17,44 21,04 18,89 

Mě ení Ř  18,09 16,78 19,78 17,66 

Mě ení ř  18,00 16,77 19,99 18,99 

Mě ení 10  19,01 15,89 21,67 20,67 

Mě ení 11 18,57 16,89 21,00 21,11 

Mě ení 12 18,34 17,02 21,34 20,65 

Mě ení 13 17,99 17,88 21,78 21,45 

Mě ení 14 17,67 17,45 20,67 19,78 

Mě ení 15 17,68 17,89 20,98 18,44 

Mě ení 16 18,04 16,68 21,79 22,78 

Mě ení 17 18,99 16,23 21,12 21,56 

Mě ení 1Ř 18,35 18,02 21,34 21,45 

Mě ení 1ř 18,45 16,34 20,77 19,34 

Mě ení 20 17,88 18,56 - - 

St ední hodnota 18,11 16,89 21,12 19,94 

Směrodatná 

odchylka 

0,47 0,79 0,66 1,42 

Hladina 

spolehlivosti 

(95 %) 

0,45 0,76 0,65 1,40 
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P íloha E – Pseudo – Arrheniovy grafy teplot samovznícení pro vzorky s různou vlhkostí 

 

 

Obrázek 30 – Pseudo – Arrheniusův graf teplot samovznícení – listnatá štěpka s různou vlhkostí 

 

Obrázek 31 – Pseudo – Arrheniusův graf teplot samovznícení – dřevařská štěpka s různou vlhkostí 
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Obrázek 32 – Pseudo – Arrheniusův graf teplot samovznícení – lesní štěpka s různou vlhkostí 

 

 

Obrázek 33 – Pseudo – Arrheniusův graf teplot samovznícení – listnatá štěpka – topol  s různou vlhkostí 
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P íloha F – Závislosti indukční doby na pom ru objemu/povrchu vzorků s různou vlhkostí 

 

 

Obrázek 34 – Závislost indukční doby na poměru objemu/povrchu listnaté štěpky s různou vlhkostí 

 

 

Obrázek 35 – Závislost indukční doby na poměru objemu/povrchu dřevařské štěpky s různou vlhkostí 
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Obrázek 36 – Závislost indukční doby na poměru objemu/povrchu lesní štěpky s různou vlhkostí 

 

 

Obrázek 37 – Závislost indukční doby na poměru objemu/povrchu listnaté štěpky – topolu s různou 

vlhkostí 
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P íloha G – Extrapolované závislosti velikostí kritických rozm rů na teplot  okolí u vzorků 

s různou vlhkostí 

Tabulka 22 – Extrapolované závislosti velikostí kritických rozměrů a indukčních dob na teplotě okolí 

u listnaté štěpky s různou vlhkostí 

Teplota  

(°C) 
Listnatá štěpka 

43,35 ± 0,ř0 

Listnatá štěpka 

27,řř ± 0,36 

Listnatá štěpka 

1Ř,11 ± 0,45 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický  
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

10 11, 88 24,23 9,04 15,94 7,50 13,62 

20  7,72 15,16 5,98 10,19 5,01  8,69 

30  5,17  9,78 4,07  6,70 3,44  5,71 

40  3,54  6,49 2,83  4,53 2,42  3,85 

50  2,49  4,42 2,02  3,14 1,74  2,67 

60  1,79  3,08 1,47  2,22 1,27  1,89 

70  1,31  2,19 1,09  1,61 0,95  1,36 

80  0,97  1,59 0,82  1,18 0,72  1,00 

90  0,74  1,17 0,63  0,88 0,56  0,75 

100  0,57  0,88 0,49  0,67 0,43  0,57 

110  0,44  0,67 0,38  0,52 0,34  0,44 

120  0,35  0,52 0,31  0,41 0,28  0,34 

130  0,28  0,40 0,25  0,32 0,22  0,27 

140  0,22  0,32 0,20 0,26 0,18  0,22 

150  0,18  0,26 0,16  0,21 0,15  0,17 

160  0,15  0,21 0,14  0,17 0,13  0,14 

170 0,12  0,17 0,11  0,14 0,11  0,12 

180  0,10  0,14 0,10  0,12 0,09  0,10 

190  0,09  0,12 0,08  0,10 0,08  0,08 

200  0,07  0,10 0,07  0,08 0,07  0,07 
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Tabulka 23 – Extrapolované závislosti velikostí kritických rozměrů a indukčních dob na teplotě okolí 

u dřevařské štěpky s různou vlhkostí 

Teplota  

(°C) 
D eva ská štěpka 

41,02 ± 1,76 

D eva ská štěpka 

26,0Ř ± 0,29 

D eva ská štěpka 

16,Řř ± 0,76 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický  
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

10 bez omezení 296,22 bez omezení 518,34 bez omezení 244,50 

20 bez omezení 145,55 bez omezení 237,90 bez omezení 117,16 

30 bez omezení  74,95 bez omezení 114,95 bez omezení   58,93 

40 bez omezení  40,26 bez omezení   58,18 bez omezení   30,97 

50 bez omezení  22,48 bez omezení   30,71 bez omezení   16,94 

60 bez omezení  13,00 bez omezení   16,85 bez omezení    9,61 

70 bez omezení   7,76 bez omezení    9,57 bez omezení   5,63 

80 bez omezení   4,77 bez omezení    5,61 bez omezení   3,40 

90 bez omezení   3,01 bez omezení    3,39 bez omezení   2,11 

100 bez omezení   1,95 bez omezení    2,11 bez omezení   1,35 

110 23,05   1,29 24,52    1,34 17,02   0,88 

120 11,40   0,87 11,68    0,87  8,24   0,59 

130  5,84   0,60  5,77    0,58  4,13   0,40 

140  3,09   0,42  2,95    0,39  2,14   0,28 

150  1,69   0,30  1,56    0,27  1,15   0,19 

160  0,95   0,22  0,85    0,19  0,63   0,14 

170  0,54   0,16  0,47    0,14  0,36   0,10 

180  0,32   0,12  0,27    0,10  0,21   0,07 

190  0,19   0,09  0,16    0,07  0,12   0,06 

200  0,12   0,07  0,10    0,05  0,07   0,04 
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Tabulka 24 – Extrapolované závislosti velikostí kritických rozměrů a indukčních dob na teplotě okolí 

u lesní štěpky s různou vlhkostí 

Teplota  

(°C) 
Lesní štěpka 

47,74 ± 1,56 

Lesní štěpka 

30,řř ± 0,41 

Lesní štěpka 

21,12 ± 0,65 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický  
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

10 44,63 49560,32 34,80 21246,33 23,40 7133,81 

20 25,46 15052,71 20,10 6721,72 13,90 2397,01 

30 15,07 4945,82 12,04 2294,31  3,44 865,50 

40  9,22 1744,75  7,45 838,76  2,42 333,52 

50  5,82 656,50  4,75 326,34  1,74 136,33 

60  3,78 261,95  3,11 134,37  1,27 58,80 

70  2,51 110,27  2,09 58,27  0,95 26,64 

80  1,71 48,75  1,43 26,49  0,72 12,62 

90  1,19 22,54  1,00 12,58  0,56 6,23 

100  0,84 10,86  0,72 6,21  0,43 3,19 

110  0,61 5,44  0,52 3,19  0,34 1,70 

120  0,45 2,82  0,39 1,69  0,28 0,93 

130  0,33 1,51  0,29 0,92  0,22 0,53 

140  0,25 0,83  0,22 0,52  0,18 0,30 

150  0,19 0,47  0,17 0,30  0,15 0,18 

160  0,15 0,28  0,13 0,18  0,13 0,11 

170  0,12 0,17  0,10 0,11  0,11 0,07 

180  0,09 0,10  0,08 0,07  0,09 0,04 

190  0,07 0,06  0,07 0,04  0,08 0,03 

200  0,06 0,04  0,05 0,03  0,07 0,02 
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Tabulka 25 – Extrapolované závislosti velikostí kritických rozměrů a indukčních dob na teplotě okolí 

u štěpky – topolu s různou vlhkostí 

Teplota  

(°C) 
Štěpka – topol  

44,23 ± 2,03 

Štěpka – topol  

2Ř,ř4 ± 0,64 

Štěpka – topol  

1ř,ř4 ± 1,40 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický  
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

Kritický 
rozměr  

(m) 

ID 

(dny) 

10 23,77 91899,03 17,19 34636,98 16,25 28141,26 

20 14,64 27097,79 10,81 10605,21 10,19 8396,35 

30  9,31 8660,60  7,01 3510,84  6,60 2713,25 

40  6,09 2977,15  4,67 1247,28  4,39 942,37 

50  4,09 1093,34  3,19 472,43  2,99 349,45 

60  2,81 426,41  2,23 189,68  2,09 137,53 

70  1,98 175,68  1,59 80,32  1,49 57,15 

80  1,42 76,11  1,16 35,70  1,08 24,96 

90  1,04 34,53  0,86 16,60  0,80 11,41 

100  0,77 16,34  0,65 8,04  0,60 5,44 

110  0,58 8,04  0,49 4,04  0,46 2,70 

120  0,45 4,10  0,38 2,11  0,36 1,38 

130  0,35 2,16  0,30 1,13  0,28 0,73 

140  0,27 1,18  0,24 0,63  0,22 0,40 

150  0,22 0,66  0,19 0,36  0,18 0,23 

160  0,17 0,38  0,15 0,21  0,14 0,13 

170  0,14 0,22  0,13 0,13  0,12 0,08 

180  0,11 0,14  0,10 0,08  0,10 0,05 

190  0,09 0,08  0,09 0,05  0,08 0,03 

200  0,08 0,05  0,07 0,03  0,07 0,02 
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