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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.  

Tato disertační práce vznikla za finančního p isp ní projektu ICT CZ.1.05/2.1.00/03.0082 

ĚInstitut čistých technologií t žby a užití energetických surovině financovaný Evropskou unií 

a z prost edků státního rozpočtu prost ednictvím Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy 

a za p isp ní projektu SP2015/122 Vliv vybraných fyzikáln  – chemických vlastností tuhých 

biopaliv na proces samovznícení. 
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1 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.  

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. 1. 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 zabývá hodnocením vlivu teploty na složení 

produktů samozáh evu d evní hmoty.  
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Tabulka 1 – Přehled studií zabývající se problematikou samovznícení  

ešená problematika Zdroj 

Oblast samovznícení obecn  [5][6][7][8] 

Samovznícení rostlinných materiálů [5] 

Vliv složení na teplotu samovznícení [11] 

Vliv teploty na teplotu samovznícení [5] 

Vliv zrnitosti na teplotu samovznícení [12]  

Vliv vlhkosti na teplotu samovznícení [9] 

Vliv objemu nahromad ného materiálu na teplotu samovznícení [10] 

Metody pro stanovení sklonu k samovznícení [26][27] 

Problematika plynných zplodin uvolňujících se p i samozáh evu 

d evní hmoty 

[13][14][15][16][17][18] 

Vliv teploty na množství plynných zplodin uvolňujících se 

 p i samozáh evu d evní hmoty 

[18][19] 

 

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 [1] 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 
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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.  

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 Výsledky a jejich hodnocení 
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 spalování biomasy v České republice. Tento kotel s jmenovitou spot ebou 35 tun za hodinu 

vyrábí teplo a elekt inu 100 % spalováním biomasy.  

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 

tuhých paliv ĚČSN 441315 [23]).  

3.2 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.  

3.2.1 Popis zkoumaných materiálů 

K m ení byly použity tyto vzorky tuhých biopaliv Ěobr. 1): 

 Vzorek č. 1 – štěpka z listnatých stromů  

 Vzorek č. 2 – d eva ská, tedy bílá štěpka 

 Vzorek č. 3 – lesní štěpka  

 Vzorek č. 4 – štěpka z topolů  

 

Obrázek 1 – Zkoumané materiály 
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U všech zkoumaných vzorků byl proveden základní chemický a elementární rozbor – tab. 2. 

Tabulka 2 – 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 Ad  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 

 

V tab. 3 jsou uvedeny nam ené hodnoty vlhkosti, sypné hmotnosti a st ední velikosti zrna 

pro jednotlivé zkoumané vzorky. 

Tabulka 3 – 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 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. 2.  



10 

 

 

Obrázek 2 – 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 [3]. 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 [2], získán podvzorek Ěreprezentativní část z kombinovaného vzorkuě, 

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 [22] 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 [4] Ětzv. košíkový testě. 

Po provedení výše uvedených kroků byla u kombinovaných vzorků zm n na vlhkost tak, aby 
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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.  

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 . 

4.1 Stanovení teplot samovznícení  
Stanovení teplot samovznícení bylo provedeno u všech zkoumaných vzorků experimentální 

metodou podle evropské normy ČSN EN 151ŘŘ – Stanovení chování nahromad ného prachu 

z hlediska samovolného vznícení [4]. 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.  

4.1.1 Výsledky a hodnocení zkoušek 

Vyhodnocení výsledků zkoušky pro stanovení teplot samovznícení bylo provedeno pomocí 

závislosti mezi logaritmem pom ru objemu k povrchu u daného tvaru a velikosti použitého 
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košíku (lg [V/A]) a p evrácené hodnoty teploty samovznícení (1/TSI v K) tzv. Pseudo – 

Arrheniův graf teplot samovznícení – obr. 3. 

 

Obrázek 3 – Pseudo – Arrheniusův graf teplot samovznícení pro zkoumané vzorky 

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 a rozdílnou zrnitostí.  

Z grafu vyplývá, že 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. 

Z nam ených výsledků je dále možno určit indukční dobu ho ení pro různé objemy jako 

závislost logaritmu indukční doby (tiě na logaritmu pom ru objemu k povrchu u daného tvaru 

a velikosti použitého košíku (lg [V/A]) – obr. 4. Indukční doba ho ení je definována normou 

ČSN EN 151ŘŘ [20] jako doba mezi dosažením teploty uložení a vznícením.  

 

Obrázek 4 – Závislost indukční doby na poměru objemu/povrchu zkoumaných vzorků 
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Z výše uvedených grafů (obr. 3 a obr. 4) 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 m3 by se 

samovznítila p i teplot  nad řŘ °C Ěobr. 3ě. Pokud by byl tento vzorek uložen o této 

konstantní teplot , došlo by k požáru za 15, 4 dní Ěobr. 4).  

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. 

4.2 Vliv obsahu vody na teplotu samovznícení 
Za účelem zjišt ní vlivu vlhkosti na teplotu samovznícení byly vzorky ponechány 

v sušárn  BINDER FD 53 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 151ŘŘ [20] v peci pro samozáh ev pevných látek CLASIC CZ KK5006. M ení 

vlhkosti bylo provedeno za pomocí analyzátoru vlhkosti METTLER TOLEDO HS 153. 

V tab. 4 jsou uvedeny prům rné hodnoty obsahů celkové vody vč. intervalu spolehlivosti 

s pravd podobností ř5 po 15 – ti a 30 – ti min. sušení vzorků.  

Tabulka 4 – 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 košíkových testů spolu s výsledky košíkového testu vzorků s původní byly následn  

vyneseny do Pseudo – Arrheniových grafů teplot samovznícení. Na obr. 5 je uveden Pseudo – 

Arheniusův graf teplot samovznícení – listnatá št pka s různou vlhkostí. 



14 

 

 

Obrázek 5 - Pseudo – Arheniusův graf teplot samovznícení – listnatá štěpka s různou vlhkostí 

Z výsledků m ení všech vzorků vyplynulo, 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 

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. [24] 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 . 

4.3 Analýza plynných zplodin samozáh evu lesní štěpky 

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. 6. 
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Obrázek 6 – 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. Vzorky byly testovány v krychlovém drát ném košíku 

o velikosti strany 7 cm po dobu 1 hodiny.  

K identifikaci a určení množství zplodin analyzovaných materiálů byl použit FTIR 

spektrometr s plynovou kyvetou o optické délce 10 m. Složení plynných zplodin testovaných 

materiálů bylo zjišt no z nam ených infračervených spekter.  

4.3.1 Vliv teploty na složení plynných zplodin lesní štěpky 

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. 7.  

 

Obrázek 7 – 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 (4000 – 3500 cm–1), oxid uhličitý Ě2350 cm–1 a 670 

cm–1ě, oxid uhelnatý Ě2240 – 2040 cm–1) a alifatické uhlovodíky (3000 – 2800 cm–1). 

Na rozdíl od ostatních teplot, byl v p ípad  zah ívání lesní št pky na 150 °C detekován 
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metanol (1100 – 960 cm–1 a kolem 3100 cm–1). Zde je nutné zdůraznit, že metanol, stejn  jako 

oxid uhelnatý, pat í mezi toxické látky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že 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. 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. 4.3.2, 4.3.3 a 4.3.4. Vliv teploty na množství zplodin 

byl sledován u oxidů uhlíků a metanu, jakožto hlavních látek tvo ících se p i samozáh evu 

d evní hmoty.  

4.3.2 Vliv teploty na koncentraci CO2 u lesní štěpky 

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. 8. 

 

Obrázek 8 – Koncentrace CO2 při 50, 100 a 150 °C 

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. 

4.3.3 Vliv teploty na koncentraci CO u lesní štěpky 

Obr. 9 zachycuje graf časových průb hů nárůstů koncentrací oxidu uhelnatého p i teplotách 

zah ívání 50, 100 a 150 °C. 
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Obrázek 9 – Koncentrace CO při 50, 100 a 150 °C 

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. 

4.3.4 Vliv teploty na koncentraci CH4 u lesní štěpky 

Obr. 10 zachycuje graf časových průb hů nárůstů koncentrací metanu p i teplotách zah ívání 

50, 100 a 150 °C. 

 

Obrázek 10 – Koncentrace CH4 při 50, 100 a 150 °C 

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 
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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. 

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 [5]. 
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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 [5]. 

Biologické samovznícení – samovznícení způsobené mikrobiologickou aktivitou [5]. 

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. 5. Hodnoty jsou uvedeny jak 

pro prům rnou roční teplotu pro m sto Krnov, která je dle [25] 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 5 – 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,řř ± 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. 

13) V rámci pravidelných školení preventivních požárních hlídek informovat o způsobu 

zdolávání situací mimo ádných událostí samovznícení d evní hmoty. 
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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 [21].  

3) Dosáhne – li teplota v hromad  50 – 55 °C [5], 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. 

6 P ínosy 

6.1 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.  

6.2 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.  

6.3 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 
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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.  

7 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 
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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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