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ANOTACE 

 

 Šalša A.: Preciznost měření teploty samovznícení metodou Mackey test. Bakalá ská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2016 

 

 Bakalá ská práce se zabývá precizností mě ení teploty samovznícení pomocí metody 

Mackey test podle normy ASTM D 3523 p ed a po úpravě způsobu vyh ívání. Teoretická 

část popisuje samovznícení obecně. Je zde popsána látka, s kterou jsem pracoval, to byla 

napouštěcí fermež. Dále jsou zde popsány druhy samovznícení. V experimentální části je 

charakterizován diferenciální Mackey test a jsou zde uvedeny výsledky mě ení p ed a po 

změně způsobu vyh ívání. V závěru práce je porovnána preciznost těchto mě ení. 

 

Klíčová slova: 

 Samovznícení, samozah ívání, Mackey test, ASTM D 3523 - 92, hodnota 

samovolného zah ívání (SHV) 

 

 Šalša A.: The measurement precision of self-heating temperature using Mackey test 

method. Bachelor’s Thesis. Ostrava: VŠB – Technical Univesity in Ostrava, 2016 

 

 This bachelor thesis concerns the accuracy of measuring the spontaneous ignition 

temperature using the method of Mackey test according to the ASTMD 3523 norm, before 

and after the adjustment of the heating method. Theoretical part describes the spontaneous 

ignition in general, together with different types of spontaneous ignition. In this part is 

described also the material I have worked with, the impregnation varnish. In the 

experimental part is characterized the differential Mackey test and the results of the 

measurement before and after the adjustment of heating method are provided. In the final 

part of this bachelor theses is compared the accuracy of these measurements.  

 

Klíčová slova: 

 Spontaneous ignition, spontaneous heating, Mackey test, ASTM D 3523 – 92, 

Spontaneous Heating Value  
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Úvod  
 Samovznícení jako p íčina požáru není p íliš častá, ale následky těchto požárů bývají 

velmi rozsáhlé a mívají vysoké škody na majetku. Důvodem bývá pozdní zjištění ohniska 

požáru a velký výskyt množství ho lavého materiálu kolem něj, protože k samovznícení 

dochází často p i skladování materiálu ve velkém množství. Samovznícení se týká pouze 

některých materiálů. Mezi produkty, které podléhají samovznícení, pat í nap íklad uhlí, 

bavlna, seno, piliny, sláma, syntetické nátěrové látky, vysychavé oleje a některé chemické 

látky.  

 Cílem bakalá ské práce je porovnat preciznost mě ení teploty samovznícení pomocí 

metody Mackey test podle normy ASTM D 3523 p ed a po úpravě způsobu vyh ívání. 

Postupovat budu tak, že nejprve provedu mě ení pomocí aparatury, která je umístěna 

v laborato i FBI na VŠB – TUO, a poté udělám změnu způsobu vyh ívání. Nejprve stanovím 

průměrnou p ístrojovou nulu, poté stanovím hodnotu samovolného zah ívání a následně 

porovnám hodnoty p ed a po změně způsobu zah ívání. 

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

Teoretická část práce se zabývá samovznícením obecně a podrobněji pak samovznícením 

rostlinných olejů a kapalin. Experimentální část popisuje Mackey test a změnu způsobu 

vyh ívání, pracovní postupy, výpočet hodnot samovolného zah ívání, výpočet průměrných 

p ístrojových nul a následné porovnání p ed a po změně způsobu vyh ívání. 
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1 Rešerše literatury 

 P i zpracování bakalá ské práce jsem se zamě il na odborné publikace a práce, které 

se zabývají procesem samovznícení. Uvádím zde stručné informace ke t em z nich, které 

jsem považoval za nejdůležitější. 

 

 Norma ASTM D3523-92. Standard Test Method for Spontaneous Heating Values 

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

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

 Norma ASTM popisuje Mackey test jako standartní zkušební metodu pro stanovení 

sklonu pevných látek a kapalin k samovznícení. P esně určuje podmínky rozsah a podmínky 

užití. Popisuje materiály, které se p i testu používají, a stanovuje hlavní význam testu. Norma 

dále obsahuje popis aparatury včetně nákresu a názvosloví. Stanovuje mě ení, výpočty 

cílových hodnot a také postup laboratorních prací.  

 

 

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

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

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

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

0-9728111-3-3 

 Tato kniha se zabývá zejména vznikem neočekávaných ohňů, základními teoriemi 

průběhu vznícení a je zde uveden p ehled zkušebních metod, které jsou používány p i studiu 

tohoto problému. Kniha dále uvádí základní pojmy, které se vztahují k vznícení. Kapitola ř 

je speciálně věnována látkám se sklonem k samovznícení. V této kapitole je také uveden 

Mackey test v historické i současné podobě. Kniha se dále zabývá preventivními opat eními 

proti vzniku požáru. V tabulkové části knihy jsou uvedeny vlastnosti látek, které je 

charakterizují z hlediska ho ení a vznícení.  
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 Balog, Karol. Samovznietenie: Samozahrievanie. Vznietenie. Vzplanutie. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum, 

vol. 21, 1999, 133 s. ISBN 80-86111-43-1 

 Kniha seznamuje ve ejnost s problematikou ho lavosti materiálů z hlediska iniciační 

fáze procesu ho ení. Publikace uvádí požárně-technické charakteristiky vybraných látek, 

které mají sklon k samovznícení a popisuje problematiku chemického, biologického a 

tepelného samovznícení. Největší část knihy je věnována procesu samovznícení, 

samozah ívání a vznícení materiálů. V publikaci jsou zve ejněny některé experimentální 

výsledky pokusů a nechybí zde stanovení sklonu k samovznícení pomocí Mackey testu.   
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2 Základní pojmy a definice 

 V této části jsou vysvětleny některé důležité pojmy a definice z oblasti ho ení, 

kterým je t eba porozumět p ed studiem ešení problematiky. 

 

Teplota vzplanutí 
 Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, p i které ho lavá látka za normálního tlaku 

vytvo í tolik ho lavých par, že tyto páry ve směsi se vzduchem p iblížením plamene 

vzplanou a ihned uhasnou. Pokud je teplota pod bodem vzplanutí není možné páry zapálit, 

protože tlak par látky je p íliš malý na to, aby se vytvo ila zápalná směs se vzduchem. 

Znamená to, že p i teplotách pod bodem vzplanutí neexistuje nebezpečí požáru [1] [3]. 

 

Teplota vznícení 
 Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, p i které se ho lavá látka vznítí 

bez p ítomnosti otev eného plamene. Vznícení se označuje jako začátek chemické reakce 

směsi plynu se vzduchem doprovázený plamenem nebo explozí. Teplota vznícení závisí na 

zkušebních podmínkách. P i stanovení teploty vznícení se vznícení vyvolává pouze vedením 

tepla a bez p ítomnosti jiskry, rozeh átého drátu nebo plamene [1] [3].  

  

Teplota samovznícení 
 Teplota samovznícení je nejnižší teplota, p i které začínají probíhat exotermní reakce 

bez vnějšího p ívodu tepla vedoucí k zapálení látky. Samovznícení se může projevit 

plamenným nebo bezplamenným ho ení. Pokud je materiál zah átý na teplotu samovznícení 

a nezmění se vnější podmínky nap . odvod tepla, zvětšení povrchu vzniká potenciální 

nebezpečí rozší ení požáru [1].  

 

Teplota samozahřívání 
 Teplota samozah ívání je minimální teplota, p i které dochází k rychlé akumulaci 

tepla uvnit  látky. P i splnění podmínek samovznícení může po určité době dojít k následné 

exotermní reakci ve formě plamenného nebo bezplamenného ho ení [1].  
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Teplota tlení 
 Teplota tlení je nejnižší teplota tuhé látky, p i které dochází k bezplamennému 

ho ení. Iniciačním zdrojem bývá zdroj otev eného plamene nebo sálavé teplo. Po zahájení 

procesu ho ení je látka sama schopná bez p ítomnosti zdroje zapálení vyprodukovat tolik 

tepla, že p edeh eje látku na kritickou teplotu tlení. Proces tlení silně ovlivňuje rychlost 

proudícího vzduchu kolem vzorku, poloha vzorku, koncentrace kyslíku v atmosfé e a 

teplená vodivost [1]. 

 

Teplota hoření 
 Teplota ho ení je nejnižší teplota, p i které zah ívaná kapalina zkoušená 

v p edepsaném p ístroji a za definovaných podmínek vyvine tolik par, že jejich směs se 

vzduchem p iblížením plamene nebo jiného iniciačního zdroje vzplane a ho í nep erušovaně 

nejméně 5 sekund [3]. 

 

3 Samovznícení a samozahřívání materiálů 

 Proces samovznícení spočívá v tom, že systém kyslík a ho lavá látka není v chemické 

rovnováze, proto je i pod teplotou vznícení. Průběh samovznícení je pomalý a množství 

uvolněného tepla je tak malé, že se teplo může rozptýlit do okolního prost edí. Podstata 

procesu samovznícení je u většiny látek stejná jako u procesu vznícení. U procesu 

samovznícení nemusí být totožné místo působení iniciace s místem vzniku ho ení [1] [2]. 

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

samovznícení, rozdělujeme proces samovznícení do těchto skupin: 

1. Samovznícení fyzikálně-chemické – způsobené jevy fyzikálně chemického 

původu (nap . zvýšená teplota prost edí). 

2. Samovznícení chemické – (nap . oxidace vysychajících nátěrových barev, 

exotermní reakce p i vzájemném styku chemických látek). 

3. Samovznícení biologické – (nap . činnost mikroorganismů). 

Pod pojmem samovznícení je t eba chápat, že to není jen vlastní zapálení látky, ale 

celý samovolně probíhající proces od prvního nárůstu teploty až k dosáhnutí teploty 

samovznícení. Výsledkem procesu samovznícení je vznícení a následné ho ení látky 

bezplamenným nebo plamenným způsobem. 
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 Ho lavé látky můžeme rozdělit podle jejich teploty samovznícení na ty, které mají 

teplotu samovznícení nad běžnou teplotou a látky, které mají teplotu samovznícení pod 

běžnou teplotou, nazýváme samozápalné látky. Pod běžnou teplotou rozumíme teplotu 

kolem 20-25°C [1]. 

 

3.1 Tepelné samovznícení 
 Pod pojmem tepelné samovznícení rozumíme proces, p i kterém dojde ke vznícení 

ho lavé látky dlouhodobým působením vysoké teploty nap . Ř0-100°C. P i nízkých teplotách 

okolo 15-25°C reakce mezi palivem a kyslíkem neprobíhá. Její rychlost je tak malá, že se 

proces oxidace neprojevuje žádným tepelným efektem. Tepelné samovznícení je proces 

termooxidace, který se projevuje plamenným nebo bezplamenným ho ením.  

 Prvním ukazatelem vyjad ující sklon k samovznícení je minimální teplota prost edí, 

p i které je možné samovznícení určitého objemu materiálu. Dalším ukazatelem, který 

charakterizuje sklon materiálu k samovznícení je čas od okamžiku vyrovnání teplot okolí do 

okamžiku, kdy začne proces samovznícení. 

 Důležitým faktorem tepelného samovznícení je velikost objemu a povrchu 

materiálů. P i velmi malém objemu ho lavé látky je její povrch, který odvádí teplo tak velký, 

že vznikající teplo p i oxidaci nemůže p evýšit množství odevzdaného tepla a 

k samovznícení nedochází. Další důležitý faktor tepelného samovznícení je měrný povrch 

materiálu, který se určuje z tvaru a rozměru materiálu. 

 Tepelné samovznícení se nejvíce vyskytuje p i sušících procesech. Nap . v 

teplovzdušné sušárně u látek, které podléhají rozkladu p i zvýšených teplotách, se nejd íve 

odpa í lehko destilované složky d eva, poté těžší podíly prysky ic, až na uhlíkový zbytek, 

který se může vznítit p i teplotě horkého vzduchu sušárny. 

 Pro pot eby vyhodnocení sklonu tuhých látek k tepelnému samovznícení je pot eba 

brát do úvahy zejména teplotu samozah ívání, teplotu vzplanutí a vznícení, teplotu tlení, 

výh evnost, počáteční teplotu vývoje ho lavých zplodin, minimální koncentraci kyslíku 

pot ebnou k ho ení [1]. 
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3.2 Chemické samovznícení 
 P íčinou chemického samovznícení jsou reakce, které probíhají p i styku chemických 

látek se vzduchem, vodou, anebo se vzněcují p i vzájemném smíchání. Můžeme zde za adit 

někdy i fyzikální a fyzikálně-chemické procesy, p i kterých dochází k uvolnění dostatečného 

tepla k zahájení samovznícení. 

 Do skupiny látek, které se v čisté formě nebo rozptýlené na ho lavém organickém 

nosiči vznítí účinkem vzduchu p i běžných teplotách, za azujeme: bílý fosfor, karbidy, 

nátěrové hmoty a jiné. Bílý fosfor se na vzduchu okamžitě vznítí za vývoje oxidu. U 

některých látek čas zahájení procesu samovznícení trvá 3 až 24 hodin. 

Zvláštní zastoupení mají kovy. Kovy nemají obyčejně sklon k samovznícení 

s výjimkou alkalických kovů. Alkalické kovy se vznítí p i styku s vodou za vývoje velkého 

množství tepla. Některé kovy v práškovém stavu jsou samo vznětlivé zejména p i styku 

s vlhkostí nap . ho čík, hliník, zinek [1].  

 

3.2.1 Látky, které se vznítí působením vody 

 Mezi látky, které se vznítí působením vody, pat í p edevším alkalické kovy a jejich 

sloučeniny nap . draslík, sodík, vápník, pálené vápno. P i reakci těchto látek vzniká teplo a 

p i rozkladu vody vzniká vodík, který se může vznítit a tím způsobit vznik požáru. 

 Nejvíce běžnou látkou této skupiny je oxid vápenatý neboli pálené vápno, které se 

p i reakci s vodou zah ívá. Teplota dosahuje 400-600°C. To znamená, že většina ho lavých 

látek používaných p i této reakci se může zapálit, protože jejich bod vznícení je v intervale 

200-550°C.  

Další významnou látkou této skupiny, která je citlivá na vlhkost a vodu, je karbid 

vápníku. Karbid vápníku reaguje s vodou za vzniku ho lavého acetylenu, p ičemž z 1 kg 

karbidu vápníku se uvolní 260-300 litrů acetylenu. Proto p i skladování a manipulaci s touto 

látkou je nutné se vyvarovat styku s vlhkostí a vodou [1].  

 

3.2.2 Látky, které se vznítí při vzájemném styku 

 Do této skupiny látky pat í tuhé a kapalné oxidační činidla, jako je nap íklad chlór, 

kapalný kyslík, peroxid vodíku, kyselina dusičná, chlorečnany. V tabulce 1 je uvedena 

nevhodná kombinace látek p i vzájemném smíchání [1].  
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Tabulka 1 Nevhodná kombinace látek [1] 

Nevhodná kombinace látek – A + B  

Látka A Látka B  

Kyselina octová Kyselina dusičná, peroxidy, etylenglykol, 

kyselina chloristá 

Acetylén  Měď, chróm, fluór, bróm, chlór 

Oxid vápenatý Voda  

Bróm Amoniak, karbid sodný, acetylén, benzen a 

lehko reagující kovy 

Fluór  Musí se izolovat od všeho 

Chlór  Acetylén, amoniak, karbid sodíku 

Kyselina kyanovodíková Kyselina dusičná a zásady 

 

3.2.3 Samozápalné látky (látky reagující se vzduchem) 
 Samozápalné látky jsou takové látky, které jsou schopné se zapálit bez vnějšího 

iniciačního zdroje na vzduchu p i běžné teplotě. Do této skupiny látek za azujeme látky, jako 

jsou bílý fosfor, zinkový prach, hliníkový prach, fosforovodík, rubidium a další.  

 Mezi nejvýznamnější a nejznámější adíme bílý fosfor, který se používá nejvíce na 

výrobu termické kyseliny fosforečné. Požární a toxikologické riziko p i manipulaci s bílým 

fosforem je velmi velké, protože pat í mezi jedy a může vyvolat akutní i chronické otravy. 

 Jelikož má bílý fosfor blízko ke kyslíku, p edstavuje mnoho bezpečnostních 

problémů zejména p i jeho dopravě a zpracování. Bílý fosfor na vzduchu silně oxiduje a ho í 

za tvorby bílého dýmu. Ho í žlutobílým plamenem na oxid fosforečný. P i spálení 1 kg 

bílého fosforu se uvolní 25,1 MJ tepla.  Ve vodě je fosfor nerozpustný, a proto se skladuje 

pod vodou a v uzav ených nádobách. 

 Některé kovové prášky se můžou samozapálit oxidací na vzduchu (železo, zinek a 

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

alkalických kovů, které se zapalují na vzduchu i v prost edí oxidu si ičitého a uhličitého. 

 Látky, u kterých samovznícení nastává ihned p i styku se vzduchem, za pokojové 

teploty a i u malého množství, označujeme za pyroforní. Pyrofornost pevných látek spočívá 

v rychle probíhající adsorbci a chemisorpci, po kterých ihned následuje chemická reakce, 

p ičemž všechny t i děje jsou exotermické [1]. 
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 P íklady látek, které mohou reagovat pyroforně:  

 zinkové prachy znečištěné mědí nebo hliníkem, 

 kovy s poruchou m ížky o velikosti částic pod určitou hodnotu, 

 kovy a sloučeniny kovů, které byly vyrobeny speciálními postupy, 

 prach wolfranu, cesia, manganu a rubidia, 

 anorganické sloučeniny síry a železa, 

 kovy, které jsou vyráběny práškovou metalurgií nebo elektrolyticky, 

 většina kovových sloučenin radioaktivních látek aj. [2] 

 

3.3 Samovznícení a samozahřívání hořlavých kapalin 

 Nejrozsáhlejší skupinou látek schopných se samovznítit na základě chemických 

reakcí jsou vysychající oleje a tuky. Minerální oleje jsou schopné se samovznítit pouze p i 

vyšších teplotách a za p edpokladu, že jsou znečištěné p íměsi rostlinných olejů. Oxidací za 

nízkých teplot podléhají oleje, které mají velké množství nenasycených mastných kyselin. 

Jsou to nap . konopný, d evní, bavlníkový olej.  

 Tuky a oleje podléhají samovznícení pouze za určitých podmínek: 

 p i určité hustotě znečištěného materiálu, 

 za p ítomnosti nenasycených sloučenin, 

 p i velkém povrchu olejů nebo tuků a p i malém odvodu tepla, 

 p i optimálních poměrech olejů a tuků a materiálů, které jsou jimi nasycené. 

Sklon k samovznícení je ovlivňován p edevším množstvím nenasycených mastných 

kyselin, které mají ve své molekuly jednu nebo více dvojitých vazeb. Na základě počtu 

dvojných vazeb můžeme íci, že oleje a tuky s vysokým obsahem kyseliny linolénové mají 

největší sklon k samovznícení, dále vysoký obsah kyseliny linolové p ispívá k procesu 

samovznícení a samozah ívání. Látky s obsahem kyseliny stearové a kyseliny palmitové 

prakticky nemají sklon k samovznícení [1]. 

 

Jodové číslo 

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

Jeho hodnota pro nejběžnější oleje a tuky je uvedená v tabulce 2. Nejvyšší jodové číslo má 

perilový olej a lněný olej. Tato analytická metoda využívá schopnost nenasycených 

sloučenin kvantitativně vázat halogeny. P i reakci vzniká z dvojné vazby vazba jednoduchá 
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a množství navázaného jódu nám poskytuje určitou informaci o sklonu látek 

k samozah ívání.  

 Všeobecně se dá íci, že rostlinné oleje s jodovým číslem větším jak 100 mají velký 

sklon k samovznícení. Pro jiné tuky toto pravidlo neplatí. Rybí tuk má vysoké jodové číslo, 

ale sklon k samozah ívání je nižší než u rostlinných olejů s vysokým jodovým číslem. 

P íčinou jsou antioxidační látky v rybím tuku. Oleje, které mají nejasný sklon 

k samovznícení, se nazývají polovysychavé. U těchto olejů musí být podmínky pro začátek 

procesu samozah ívání velmi optimální (vyšší teplota, omezené ztráty tepla do okolí). 

Nevysychavé oleje nemají sklon k samovznícení. Pouze samotné jodové číslo nemůže být 

všeobecným důkazem sklonu k samovznícení olejů a tuků. V praxi se používají další 

metody, jako je nap íklad Mackey test, plynová chromatografie a jiné [1]. 

 

Tabulka 2 Jodové číslo některých rostlinných olejů a tuků [1] 

Látka (oleje a 

tuky) 
Bod vzplanutí Bod vznícení Jodové číslo 

Sklon k 

samovznícení 

Perilový olej 272 - 180 – 208  ano 

Lněný olej od 206 od 345 170 – 204  ano 

Rybí olej 216 277 110 – 200  ano 

D evní olej - - 160 – 175  ano 

Konopný olej 229 410 150 – 166  ano  

Slunečnicový 

olej 

180 – 230 370 – 380 125 – 136  sporný 

Sezamový olej 220 – 223 340 – 410 103 – 116  sporný 

epkový olej 165 – 300 475 97 – 108  sporný 

Mandlový olej   93 – 105  sporný 

Bavlníkový olej 233 – 240 350 – 380 99 – 120  sporný 

Olivový olej 225 – 244 - 70 – 100 ne 

Palmový olej   44 – 54  ne 

Máslo 220 – 230 - 25 – 47  ne 

Kokosový olej 216 – 266 - 7,5 – 10,5  ne 

Kostní tuk   48 – 56  ne 
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3.4 Samovznícení nátěrových látek 

 Pokud se v základním složení nátěrových látek nachází vysychavé oleje, je sklon 

k samovznícení dokazatelný. Samovznícení probíhá podobným způsobem jako u 

samovznícení olejů a tuků. K procesu samozah ívání a následnému samovznícení dochází 

samovolnou oxidací sloučenin v molekule, kde se nachází nenasycené dvojné vazby. 

Sloučeniny, které mají nenasycené dvojné vazby v molekule, se nacházejí ve většině 

nátěrových látek. P i oxidační reakci s kyslíkem dochází k uvolňování tepla, což může vést 

za p íznivých podmínek k vznícení materiálu. Z hlediska preventivního opat ení je důležité 

znát složení nových syntetických nátěrových látek, protože můžou obsahovat p ísady 

vysychavých olejů. Z tohoto důvodu můžou mít sklon k samovznícení. V tabulce 3 jsou 

uvedené některé druhy nátěrových látek, které mají sklon k samovznícení [1]. 

 

Tabulka 3 Nátěrové látky se sklonem k samovznícení [1] 

Nátěrová látka 
Sklon k  

samovznícení 
Poznámka 

Polyesterový lak B 1010 

(bezbarvé nátěry d eva) 
Ano 

Ho lavina I. t ídy. Pozor! edí se 

styrenem, který je škodlivý a ho lavý 

Polyesterový tmel Ano Ho lavina I. t ídy 

Fermež napouštěcí 01 000 

(napouštění d eva, papíru) 
Ano 

Ho lavina II. t ídy. Používá se na 

p ípravu olejových nátěrových látek. 

edidlo S 6006   

Barva fermežová – UNIBAL 

02025 

(pololesklé nátěry d eva, 

omítek) 

Ano 
Ho lavina II. t ídy  

edidlo S 6006 

Email olejový vnější Emolex 

02117 

(nátěr na d evo, kov) 

Ano 
Ho lavina II. t ídy  

edidlo S 6006 

Lak syntetický vnější S 1002 

(nátěry kovů, d eva v interiéru) 
Ano 

Ho lavina II. t ídy  

edidlo S 6006 
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3.4.1 Příklady samovznícení nátěrových látek 

 Požár Veletržního paláce v Praze  

 - postaven v letech 1ř25 až 1ř2Ř v pražských Holešovicích 

 - rozlehlý palác, který má osm nadzemních a dvě podzemní podlaží 

 - dne 14. srpna 1ř74 zničil rozsáhlý požár pražský Veletržní palác 

 - požár vypukl ve večerních hodinách 

 - strážná objektu prováděla kolem deváté hodiny večerní pravidelnou   

    obchůzku a ve 4. pat e cítila zápach kou e, myslela si, že se jedná o požár  

    elektrického vedení, a tak hledala elektriká e 

 - strážná našla elektriká e v podzemním podlaží, a když spolu vyjeli nahoru  

    tak už pozorovali kou , a proto dotyčná asi ve 21:33 hodin volala na civilní  

    linku holešovické stanice 

 - požár byl velmi náročný na likvidaci, ta byla ohlášena až         

   20. srpna 1974 v 7:00 hodin a stavba byla zcela zničena 

 - vyšet ováním se zjistilo, že požár způsobilo samovznícení fermeže, která se  

    používá jako lak na d evo 

 - v místnosti toho dne, kde požár vznikl, pracovali lakýrníci s fermeží a   

    neuložili odpad do plechové nádoby  

 - kdyby lakýrnici odpad uložili do plechové nádoby, nemuselo vůbec k požáru dojít  

 - škoda byla vyčíslena na 224 milionů Kč [9] [10] 

 

 Požár v truhlárně v Proseči nad Nisou 

 - požár vznikl dne 22. zá í 2013 ve 21:37 hodin, kdy hasiči dostali ohlášení 

 - k události vyslal operační důstojník dobrovolné hasiče z Vratislavic nad  

    Nisou a Proseče nad Nisou a profesionální hasiče z Liberce 

 - během dvaceti minut se poda ilo hasičům požár zlikvidovat a tak uchránit  

    hodnotu 1 500 000 Kč, škoda byla později vyčíslena na 400 000 Kč 

 - majitel měl štěstí v tom, že vlivem požáru bylo porušeno vodovodní   

   za ízení, které zafungovalo jako stabilní hasicí za ízení 

 - p íčinou požáru bylo chemické samovznícení nasáknutých ubrousků   

   fermeží, které byly uloženy v pytli na odpad společně s pilinami 

 - fermež se používá k povrchovým úpravám d eva za účelem impregnace [11] 
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3.5 Samovznícení nenasycených olejů a tuků 

 Iniciace procesu samozah ívání a následného samovznícení u nenasycených olejů a 

tuků musí splňovat tyto požadavky:  

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

obsah antioxidačních látek), 

 tuk nebo olej musí být nasáknutý do porézního, vláknitého materiálu (piliny, 

len, bavlna, korek, polyuretan, skelná vata), 

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

(čím je tepelná vodivost menší, tím víc se zvyšuje akumulace tepla 

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

reaguje kyslík s olejem nebo tukem), 

 olej musí být rozptýlený na vláknitém a porézním materiálu v kritickém 

množství (pokud je porézní materiál p esycený, obvykle k samovznícení 

nedochází), 

 v ho lavém materiály musí být zajištěna akumulace tepla (p i tepelných 

ztrátách není možné dosáhnout procesu samovznícení). 

Oxidace nenasycených tuků a olejů je silně ovlivňována teplotou okolí. Se 

zvyšováním teploty je reakce oxidace urychlována a p i snižování teploty může dojít 

k zastavení procesu samovznícení. Průběh procesu samovznícení může podstatně ovlivnit 

p ítomnost p ísad nebo nečistot, které se p idávají do olejů a tuků. Do některých nátěrových 

hmot se vědomě p idávají látky, které urychlují proces vysychání nátěrů, ale zároveň působí 

jako katalyzátor procesu samovznícení [1]. 

 

3.5.1 Lněná napouštěcí fermež 

 Velmi zvláštní postavení mezi vysychavými oleji má lněná napouštěcí fermež. Je to 

směs vysychavých olejů rozpuštěných v organických rozpouštědlech s p ídavkem sušidla. 

Fermež se používá na základní napouštění d eva nebo sacích podkladů pod další nátěrové 

vrstvy olejovými nebo syntetickými nátěry. Je to ho lavá světlá kapalina s bodem vzplanutí 

150 – 350 °C a za normálních podmínek není požárně nebezpečná. Vyrábí se z lněného oleje 

nebo z jiných vysychavých olejů zah íváním s rozpustnými sikativy1, hasí se pěnou a vodou. 

                                                 
1 Sikativy – látky, které katalyticky urychlují tuhnutí olejů, olejových pojiv a jiných barev [4] 
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Fermež vyrobená z lněného oleje má velkou schopnost se samovznítit, p estože její 

jodové číslo je menší jako u lněného oleje. To je způsobeno tím, že do fermeže se p idávají 

sikativy, které urychlují její vysychání.  

 Polosyrové fermeže p edstavují směs naoxidovaného lněného oleje s rozpouštědly. 

Mají nízké jodové číslo a proto malý sklon k samovznícení. Pokud chceme, aby došlo 

k samovznícení tuků, olejů nebo fermeže, je pot eba jim zvětšit oxidační plochu, k tomu 

dochází namáčením vláknitého nebo prachového materiálu s velkým povrchem (hadry, 

piliny, bavlna, vata, saze, práškové kovy). Kromě toho namočený materiál musí být uložen 

v balíkách nebo na hromadě, aby oxidační plocha byla o mnoho větší než plocha odvádějící 

teplo, které vzniká v průběhu samozah ívání.  

 Samovznícení savého organického materiálu napuštěného fermeží, je silně závislé od 

jejich kvantitativního poměru. Pokud je v napuštěné vatě p íliš velké množství oleje, není 

schopná se samovznítit. Důvodem je, že olej stmeluje vlákna a tím se zmenšuje plocha 

p ístupná k oxidaci.  

 K samovznícení bavlněné vaty, která je napuštěna fermeží, je nejlepší poměr 2 

hmotnostní díly fermeže k 1 hmotnostnímu podílu vaty. Pro každou látku se poměr mění a 

určuje se experimentálně. V tabulce 4 je uvedená časová závislost nárůstu teploty v objemu 

bavlny, která byla znečištěná napouštěcí fermeží. Teplota okolí byla 20 °C a 1 kg bavlny byl 

napuštěn 250 g fermeží, znečištěná bavlna byla stočena do klubka a položena do prostoru na 

p ekližku. Látka se samovznítila v průběhu 3 hodin, čemu nasvědčovalo začínající 

bezplamenné ho ení tzv. tlení [1]. 

 

Tabulka 4 Časový průběh samovznícení bavlny znečištěné fermeží [1] 

Čas v hodinách 0 1 2 3 

Teplota v °C 20 26 58 187 

 

 Nejvíce požárů vzniká samovznícením fermeže, která je napuštěná v pilinách nebo 

v hadrech. P íčinou je p elívání fermeže ze sudů do menších nádob, p ičemž se fermež 

rozlívá. Tato rozlitá fermež se utírá hadrem nebo se nechává nasáknout do pilin nebo hoblin 

d eva. Takto nasáknutý ho lavý materiál se smete na hromadu nebo se likviduje do 

odpadových košů. V těchto p ípadech dochází k samovznícení od 3 do 20 hodin, p ičemž 

stačí teplota asi 20 °C, u některých p ípadů stačí i 15 °C [1]. 
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3.6 Biologické samovznícení 
 Mezi velmi časté p íčiny samovznícení můžeme za adit samovznícení na základě 

biochemických procesů. Zvláštní postavení mají rostlinné materiály, které když jsou vlhké, 

mají velký sklon k samozah ívání a následnému samovznícení.  

 Ze zemědělských produktů jsou požárně nejnebezpečnější rostlinné materiály, které 

mají celulózový charakter. Je to nap íklad seno, sláma, obilí a obilné výrobky, jetelina, 

rákosí, chmel, len, bavlna, listí, d evěné piliny, krmiva, tabák apod. Tyto materiály lehce 

podléhají oxidaci a z hlediska ho lavosti je důležitá jejich schopnost doutnat. Rostlinné 

produkty mají za určitých podmínek sklon k samovznícení [1]. 

 

3.6.1 Děje probíhající při biologickém samovznícení 
Zemědělské produkty, které jsou uložené v silách, stodolách, senících nebo stohách 

mají být velmi dob e usušené (14 – 15 % vlhkosti). Nedosušené nebo navlhlé produkty mají 

velmi p íznivé prost edí pro vývoj a činnost mikroorganismů. Materiál se lehce zapa í, 

zplesniví, p ípadně může dojít i k samovznícení. Seno se doporučuje skladovat p i vlhkosti 

pod 20%. I v dob e usušeném seně probíhají procesy zrání, které trvají asi 6 týdnů. Jde o 

činnost rostlinných enzymů a mikroorganismů. Tyto procesy provádí samozah ívání uložené 

rostlinné hmoty a za určitých okolností může dojít k samovznícení. 

 Proces samozah ívání, který za p íznivých fyzikálně-chemických podmínek může 

iniciovat samovznícení uložené rostlinné hmoty, můžeme rozdělit do t í fází:  

 fyziologická, 

 mikrobiologická, 

 chemická. 

V první fázi, kterou nazýváme fyziologickou, probíhá pomalé spalování hmoty, 

kterým se uvolňuje velké množství tepla. Pokud se rostlinný materiál uskladní ve stohu nebo 

v seníku, je odvod tepla do okolního prost edí značně omezený. Rostlinný materiál je velmi 

špatný vodič tepla a vrstva hmoty zpravidla velmi dob e izoluje vznikající riziko 

samozah ívání. Rostlinné buňky odumírají p i teplotě 40 °C až 45 °C. Pokud je vlhkost 

rostlinného materiálu pod 2Ř % a dále sušení klesá, zastavuje se rozvoj mikroorganismů a 

teplota klesá (viz. tabulka 5). 

 V druhé fázi, tzv. mikrobiologická fáze, dochází uvolněným teplem a vlhkostí 

k vytvá ení p íznivých podmínek pro vývoj a činnost mikroorganismů. Nejprve se rozvíjí 
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mezofilní mikroorganismy, pro které je optimální teplota okolo 30 °C. Mezofilní 

mikroorganismy svou rozkladnou činností uvolňují teplo, které hromaděním umožňuje 

rozvoj termofilních mikroorganismů, pro které je optimální teplota 50-60 °C. V obou těchto 

skupinách mikroorganismů jsou zastoupené mnohé bakterie jako nap íklad plísni, které svou 

rozkladnou činností dále uvolňují teplo. V této fázi zah ívání jde cítit charakteristický kyselý 

zápach. Pokud se v této fázi nevykoná opat ení na provětrávání nebo p emístění 

uskladněného materiálu, dochází k dalšímu nárůstu teploty. 

 Pokud dosáhne teplota v rostlinné hmotě 70-Ř0 °C, odumírají termofilní 

mikroorganismy a začíná t etí fáze – chemická. P i této fázi vznikají i plynné zplodiny, jako 

nap íklad vodík, metan, které vznikají rozkladnou činností mikroorganismů. Chemickou fázi 

může charakterizovat jako suchou destilaci, p i které se tvo í těkavé uhlovodíky a hlavně 

aktivní uhlí. K samovznícení zplodin mikrobiologického rozkladu dochází většinou náhlým 

p ístupem vzdušného kyslíku.  

 První dvě fáze tj. fyziologická a mikrobiologická probíhají ádově týdny až měsíce. 

Proces uhelnatění a p ípadného samovznícení probíhá několik dní a za optimálních 

podmínek může k samovznícení dojít již za několik hodin. V centru samozah ívání dochází 

k procesu bezplamenného ho ení a k zvyšování tvorby výbušných a ho lavých plynů – 

metan, oxid uhelnatý a proto proces samovznícení bývá doprovázen vzplanutím. Takový 

postup se stává většinou p i skladování materiálu v uzav ených prostorách [1].  
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Tabulka 5 Charakterizace procesu biologického samovznícení sena [1] 

Charakterizace 

procesu 

samozahřívání 

Probíhající fyzikální a 

chemické procesy  

Charakterizace 

exotermických 

reakcí 

Teplota 

v jednotlivých 

fázích 

samozahřívání 

pocení rostlinné 

hmoty 

 látkové pochody 

v rostlinách 

 činnost mesophil  

biologické teplo 7 °C 

 

45 °C 

začátek procesu 

tvorby uhlí 

 činnost 

thermophil 

biologické teplo 45 – 70 °C 

tvorba uhlí  adsorpční jevy  

 rozklad pektinů 

 rozklad bílkovin 

 adsorpční jevy  

adsorpční teplo 

oxidační teplo 

adsorpční teplo 

oxidační teplo 

70 – 135 °C 

 

135 – 200 °C 

tvorba aktivního 

uhlí 

 oxidace 

aktivního uhlí 

 bezplamenné 

ho ení celulózy 

oxidační teplo 200 – 300 °C 

 

  

3.6.2 Podmínky pro začátek biologického samovznícení 
 Nezbytné podmínky pro začátek procesu samozah ívání jsou optimální vlhkost 

uskladněných rostlinných látek, která umožňuje mikrobiální činnost. Dále je to akumulace 

uvolněného tepla vlivem omezené možnosti jeho unikání do okolního prost edí. T etí 

podmínkou je dostatečný čas skladování materiálu, který je pot ebný na proběhnutí 

biologických a chemických reakcí. Druhá podmínka je splněna p i skladování vlhkého 

materiálu ve vysokých vrstvách, kdy nastává velké slehnutí materiálu, a tím vytvo ení 

nepropustných vrstev. Tlakem plynů uvolněných p i chemických a mikrobiologických dějů 

se vytvo í v uloženém materiálu dutinky, kde se plyn hromadí. K procesu samovznícení pak 

dojde náhlým p ístupem kyslíku nap íklad p i častém odebírání materiálu. 
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 Vnější podmínky, které můžou vést k samovznícení uloženého materiálu, je 

zvyšování teploty, tání sněhu nad místem samozah ívání, značné propadání materiálu, 

charakteristický zápach [1]. 

 

 

4 Mackey test 

  

4.1 Experimentální Mackey test 
 Experimentální Mackey test byl navržen pro hodnocení samovznícení spojeného 

s oxidací olejů, které jsou používány v textilním průmyslu. Poprvé byl p edstaven v USA 

roku 1Řř5 profesorem Mackeyem. Pan Mackey stanovil jednoznačně podobu vzorků a 

vyvinul tepelnou soustavu, která zaručovala lepší reprodukovatelnost výsledků. Tímto 

zaznamenal velký posun vp ed v problematice hodnocení ho lavých kapalin 

k samovznícen [6].  

 Princip Mackey testu spočívá v tom, že se malý vzorek materiálu nechá vystavit 

působení vyšší teploty a poté se sleduje nárůst teploty, k němuž může ve vzorku docházet. 

Je-li napuštěná látka dostatečně reaktivní, může se znečištěná bavlna samovolně zah át na 

teplotu žhnutí nebo dokonce aktivně ho et. V první verzi Mackey testu (viz obrázek 1) je 

vzorek o hmotnosti 14 g látky stejnoměrně nanesen na bavlněnou gázu o hmotnosti 7 gramů, 

která je potom srolována do válce o délce 75 mm a o průměru 30 mm a s teploměrem 

vloženým do st edu. Takto p ipravený vzorek je umístěn do ventilované uzav ené nádoby, 

která je obklopena pláštěm s va ící vodou (100 °C). Pokud teploměr dosáhne teploty 200°C 

za 2 hodiny, je látka hodnocena jako nebezpečná. Jestliže teploměr nep estoupí hodnotu 

100°C za 1 hodinu, můžeme íci, že látka nemá sklon k samovznícení [6] [7].   
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Mackey test prošel v průběhu svého vývoje mnohými vylepšeními a změnami. 

Zjistilo se, že některé získané výsledky neodpovídají skutečnosti a jsou v rozporu se 

zkušenostmi. Některé látky, nap íklad olivový olej, byly vyhodnoceny jako bezpečné, tedy 

bez sklonu k samovznícení, ale v praxi docházelo u těchto látek k samovznícení. Olivový 

olej je považován za látku se sklonem k samovznícení, i když nep ekročil ve stanovené době 

teplotu 100 °C. Upravené verze Mackey testu se liší nap íklad délkou zkoušky, zkušebními 

podmínkami, konstrukčním uspo ádáním aparatury nebo poměrem zkušební látky [6]. 

 V dnešní době se Mackey test používá zejména na stanovení sklonu k samovznícení 

a samozah ívání nátěrových hmot, olejů, tuků a čistících a masticích prost edků. P i zkoušce 

se simulují nejideálnější podmínky pro samovznícení. Nosičem pro zkoumanou látku je čistá 

vata (chirurgická gáza), která se napustí zkoušenou látkou a zah ívá se po stanovený čas 

v Mackey p ístroji. V průběhu zkoušky je zabezpečený stálý p ívod vzduchu ke zkoušenému 

vzorku a pomocí termočlánků nebo teploměru se sleduje nárůst teploty bavlněné gázy 

napuštěné látkou v závislosti na čase. Podle průběhu teploty se posuzuje sklon 

k samovznícení [1].  

 

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

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

Mackey Test) – účinnost od roku 1řř2. 

Obrázek 1 Nákres první verze Mackey testu [7] 
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 Princip zkušební metody spočívá v určení hodnoty samovolného zah ívání (SHV2 – 

Spontaneous Heating Values) pevných nebo kapalných látek. Hodnota samovolného 

zah ívání získaná touto metodou je kvalitativním ukazatelem stupně samozah ívání. 

Zkouška se provádí tak, že je vzorek nanesen na chirurgické gáze a umístěn do vyh ívané 

komory. Komora musí mít p ívod vzduchu. V průběhu zkoušky se simulují co nejideálnější 

podmínky pro samovznícení. U takto p ipraveného vzorku se sleduje teplota a je 

porovnávána s teplotou chirurgické gázy, která je umístěna ve vedlejší identické komo e. 

Zkouška může být prováděna po dobu 4 – 72 hodin, v p ípadě pot eby i déle [5]. 

  

 Diferenciální Mackey test je v současné době poslední verzí testu. Na obrázku 2 je 

vyfocen Diferenciální Mackey p ístroj, který je využívaný na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TU v Ostravě. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Hodnota samovolného zah ívání (SHV) – maximální teplota, o kterou teplota vzorku p ekročila referenční 
teplotu v normalizovaném p ístroji p i dané teplotě zkoušky [5] 

Obrázek 2 Diferenciální Mackey test 
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Tato zkušební metoda je určena pro neadiabatické stanovení hodnoty samovolného 

zah ívání SHV. Je použitelná pro látky, kterou jsou stálé p i zkušební teplotě. Hodnoty 

získané touto metodou nejsou použitelné pro kapaliny na znečištěném povrchu, na kovovém 

povrchu nebo p i tlaku vyšším než atmosférický, ale jsou použitelné pro kapaliny a pevné 

látky, které jsou nanesené na povrchu materiálu na bázi celulózy.  

 Jestliže za zkoušených podmínek vznikne pozitivní teplotní rozdíl mezi vzorkem se 

zkoumanou látkou a referenční látkou, je to důkaz, že proběhla ve vzorku termochemická 

reakce. Pro účely tohoto testu je dostačující, zda dojde nebo nedojde ve vzorku 

k samozáh evu o dostatečné intenzitě a dostatečné velikosti pro vznik prokazatelného 

teplotního efektu. Hodnota SHV může být nižší než zkušební teplota, avšak negativní 

výsledek nevylučuje vznik samovolného zah ívání p i teplotě vyšší než je zkušební 

teplota [5].  

 

5 Diferenciální Mackey test a změna způsobu vyhřívání 
 Tato kapitola se zabývá mě ením pomocí p ístroje Mackey test s následným 

stanovením hodnoty samovolného zah ívání (SHV). P i mě ení jsem postupoval podle 

standartní zkušební metody pro stanovení SHV kapalných a pevných látek (dle normy 

ASTM D 3523-92 [5]). Dále zde uvedu změnu způsobu zah ívání a porovnám jejich 

preciznost.  

 

5.1 Příprava a pracovní postup 

 

5.1.1 Pomůcky pro měření 

 P ístroj pro stanovení SHV (Mackey test), 

 laboratorní oh ívač, 

 chladič, 

 pinzeta, 

 3 termočlánky typu K, 

 digitální váha, 

 bavlněná gáza a  

 za ízení pro záznam teploty (software InstruNet). 
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5.1.2 Příprava aparatury 

 Na obrázku 3 je znázorněno uspo ádání aparatury. Nerezová nádoba je naplněna 

2000 ml destilované vody a umístěna na elektrickém oh ívači. V důsledku vypa ování byla 

destilovaná voda p ed každým pokusem doplněna pomocí vážení. Plášť nádoby tvo í 

vyh ívací lázeň. Nádoba má dva vývody z vyh ívací lázně, jeden vzadu a druhý vp edu. Na 

zadní vývod je p ipevněno vodní chlazení a p edním vývodem prochází termočlánek, který 

mě í teplotu vodní lázně. Dále se nachystají stojany pro uchycení termočlánků. Horní 

termočlánek slouží k mě ení teploty v referenční komo e a dolní termočlánek pak slouží 

k mě ení teploty zkoumaného vzorku. Termočlánky jsou pomocí sběrnice propojeny 

s mě ící kartou v PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní chlazení 

P ívod vzduchu 

Termočlánky 

typu K 

Referenční 

komora 

Vzorková 

komora Kontrolní 

termočlánek – 

typ K 

Obrázek 3 Popis aparatury 
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5.1.3 Nastavení programu InstruNet 
 Program InstruNet slouží k zaznamenávání namě ených hodnot. Po spuštění 

programu “InstruNet“ v položce “Direct to Excel“ se nám zobrazí “Panel Control“. Ve 

volbě “Channels“ provedeme aktivaci požadovaných kanálů (pro zkoušený vzorek ch4, pro 

referenční ch7 a pro kontrolní ch10). Nastavíme typ termočlánků (typ K) a zav eme okno. 

Dále je pot eba nastavit časový interval, což uděláme v položce “Setup“. Protože chceme 

odečítat hodnoty jednou za minutu 1/60 v položce “Sample rate“ uvedeme hodnotu 

0,016667. Do volby “Points per scan“ vepíšeme hodnotu 3600, což je celkový počet 

odečtených hodnot. V poslední adě vepíšeme do položky “Num of scans“ hodnotu 1, což 

značí, že všechny hodnoty budou zapsané v jednom souboru. Pokud máme nastaveno, 

potvrdíme nastavení tlačítkem “OK“. Takto nastavený program InstruNet můžeme spustit 

tlačítkem START, po té by se měl otev ít dokument aplikace MS Excel. V dokumentu se 

v intervalu jedné minuty zobrazují namě ené hodnoty.  

 

5.1.4 Slepý pokus (kalibrace přístroje) 
 Slepý pokus probíhá tak, že do každého drátěného košíku vložíme 20g stočené 

bavlněné gázy. Drátěné košíky vložíme do vyh ívacích komor a zasuneme do nich p íslušné 

termočlánky. Zah íváme aparaturu do doby, kdy vodní lázeň dosáhne teploty varu. Od této 

doby udržujeme teplotu kolem 100 °C a pokračujeme v odečítání hodnot do tabulky ještě po 

dobu 4 hodin. Ze zaznamenaných hodnot se vyfiltruje každá t icátá hodnota a vypočítá se 

průměrná p ístrojová nula podle požadavků normy [5]. 

 

5.1.5 Příprava vzorku (fermež napouštěcí) 
 P i mě ení jsem použil jako zkoušenou látku fermež napouštěcí na d evo od firmy 

UNIBAL (viz obrázek 4). Provedl jsem stanovení v poměru 2:1 (20 g gázy ku 10 g fermeže), 

celkem 5 mě ení, p ičemž 3 mě ení byla p ed změnou způsobu vyh ívání a 2 mě ení byla po 

úpravě způsobu vyh ívání. Nejprve jsem si odvážil 20 g bavlněné gázy a po té 10 g 

napouštěcí fermeže. Fermež jsem rovnoměrně nanesl na celou plochu bavlněné gázy a tu 

stočil do válce. Takto p ipravený vzorek jsem vložil do drátěného košíku a uprost ed vytvo il 

prostor pro termočlánek. Stejně jsem postupoval u druhého košíku, který pat í do referenční 

komory, avšak tento košík byl bez vzorku ho lavé kapaliny.  
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5.1.6 Měření hodnoty samovolného zahřívání (SHV) 
 P ipravené drátěné košíčky se vzorky uzav eme víkem a vložíme do otvorů 

v nerezové nádobě. Zapneme elektrický oh ívač a spustíme program InstruNet. Program 

nám bude zapisovat teplotu obou vzorků a teplotu lázně. Jakmile budeme mít teplotu lázně 

kolem 100 °C, snížíme výkon elektrického oh ívače a pomocí regulátoru udržujeme teplotu 

lázně okolo 100 °C (stálý reflux). Po celou dobu sledujeme nárůst teploty vzorku. Jakmile 

dojde k samovznícení nebo teplota vzorku p esáhne rozdíl cca 60 °C tj. cca 160 °C, zkoušku 

ukončíme. Z průběhu získaných teplot pak stanovíme, jestli daná látka má nebo nemá sklon 

k samovznícení. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Fermež napouštěcí 
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5.1.7 Vyhodnocení a výpočet SHV 

 Pokud vyjde hodnota SHV kladná, znamená to, že látka má sklon k samovznícení. 

Čím je hodnota SHV vyšší, tím je látka k samovznícení náchylnější. Vyjde-li nám hodnota 

záporná, znamená to, že daná látka není náchylná k samovznícení.   

 

Hodnota SHV se vypočte podle následujících vzorců [5]: 

 

 T = TS – TR  

 TB = BS – BR  

 

 

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

 

 

 SHV = teplota samovolného vznícení – maximální rozdíl teplot mezi referenčním 

   vzorkem a zkoušenou látkou 

     T = rozdíl teplot p i maximální teplotě zkoumaného vzorku 

     TS = maximální teplota zkoušeného vzorku během testu [°C] 

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

   TB = průměrná p ístrojová nula – slepá hodnota  

     BR = rovnovážná teplota referenční strany během slepého pokusu [°C]  

     BS = rovnovážná teplota v hodnoceném vzorku během slepého pokusu [°C] 

 

 

5.2 Slepý pokus před změnou vyhřívání 
 Jak již bylo zmíněno, slepý pokus slouží ke kalibraci p ístroje, kterým se stanoví 

průměrná p ístrojová nula. Stanovení průměrné p ístrojové nuly probíhalo podle normy [5], 

pomocí p ístroje bez úprav (viz obrázek 2). Z důvodu větší p esnosti výsledku průměrné 

p ístrojové nuly, byla provedena celkem t i mě ení. Na grafu 1, grafu 2 a grafu 3 je vidět, 

že nárůst teploty měl ve všech t ech p ípadech podobný průběh. 
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Měření č. 1 

 

 

Měření č. 2 
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Graf 1 Průběh teplot slepého pokusu č. 1 

Graf 2 Průběh teplot slepého pokusu č. 2 
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Měření č. 3 

 

 

5.2.1 Vyhodnocení slepého pokus 

 Z grafů je patrné, že zaznamenané teploty ve vzorkové části aparatury, tj. drátěný 

košík se zkoumanou látkou, jsou vyšší než u prvního referenčního vzorku. Tento teplotní 

rozdíl může být způsoben znečištěním vzorkové komory po p edchozích mě eních nebo 

uspo ádání p ístroje. Strana p ístroje, kde je umístěn vzorek se zkoumanou látkou vykazuje 

vyšší nárůst průměrné teploty než referenční vzorek. Z toho vyplývá, že průměrná 

p ístrojová nula musí mít hodnotu větší než 0.  

 Hodnota průměrné p ístrojové nuly byla vypočítána pomocí dostupných vzorců 

v normě [5] a zaznamenaných hodnot pomocí softwaru InstruNet. Výpočet potvrdil analýzu 

grafu a výsledná hodnota průměrné p ístrojové nuly činí 7,34 °C. Výpočet je uveden 

v příloze 1. Tato hodnota je velmi důležitá pro správný výpočet hodnoty SHV.  

 

5.3 Stanovení SHV napouštěcí fermeže před změnou vyhřívání 
 Poté co jsem vypočetl průměrnou p ístrojovou nulu, jsem p istoupil ke stanovení 

sklonu napouštěcí fermeže beze změny způsobu vyh ívání. Provedl jsem celkem t i mě ení 

s navážkou v poměru 20 g bavlněné gázy ku 10 g napouštěcí fermež, tudíž v poměru 2:1. 
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Graf 3 Průběh teplot slepého pokusu č. 3 
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Stanovení beze změny způsobu vyhřívání č. 1 

 P i prvním mě ení jsem na 20,07 g gázy rovnoměrně nanesl 10 g napouštěcí fermeže. 

Průběh teplot je znázorněn na grafu 4 a výpočet výsledné hodnoty je uveden v příloze 1. 

Na obrázku 5 jde vidět rozdíl mezi gázou se vzorkem (vlevo) a gázou bez vzorku (vpravo).  

 

 

 

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150

T [°C]

t [min]

Vzorkový

Referenční

Graf 4 Průběh teplot napouštěcí fermeže - stanovení beze změny způsobu 
vyhřívání č. 1 

Obrázek 5 Rozdíl bavlněných gáz - měření č. 1 
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Stanovení beze změny způsobu vyhřívání č. 2  
 P i tomto mě ení jsem na 20,26 g gázy rovnoměrně nanesl 10 g napouštěcí fermeže. 

Průběh teplot je znázorněn na grafu 5 a výpočet výsledné hodnoty uveden v příloze 1. 

Na obrázku 6 jde vidět rozdíl mezi referenční gázou bez vzorku (vpravo) a gázou 

s napuštěnou fermeží (vlevo). 
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Graf 5 Průběh teplot napouštěcí fermeže - stanovení beze změny způsobu 
vyhřívání č. 2 

Obrázek 6 Rozdíl bavlněných gáz – měření č. 2 
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Stanovení beze změny způsobu vyhřívání č. 3 

 P i posledním mě ení jsem na 20,06 g bavlněné gázy nanesl 10,02 g napouštěcí 

fermeže. Průběh teplot je znázorněn na grafu 6 a výpočet výsledné hodnoty je uveden 

v příloze 1. Na obrázku 7 můžeme vidět rozdíl mezi bavlněnou gázou napuštěnou fermeží 

(vlevo) a gázou, která byla bez vzorku (vpravo). 
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Graf 6 Průběh teplot napouštěcí fermeže - stanovení beze změny způsobu 
vyhřívání č. 3 

Obrázek 7 Rozdíl bavlněných gáz - měření č. 3 
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5.3.1 Vyhodnocení měření 
 Pomocí Mackey testu jsem provedl zhodnocení nárůstu teploty bavlněné gázy 

napuštěnou fermeží. Následně jsem vypočítal výsledné hodnoty SHV, které jsou uvedeny 

v tabulce 6. Všechny t i mě ení měly podobný průběh nárůstu teploty, avšak k samovznícení 

fermeže nedošlo. Nárůst teploty ve vzorku u všech mě ení byl dostačující k tomu, abych 

mohl íct, že napouštěcí fermež má sklon k samovznícení, což p edstavuje kladný výsledek 

hodnoty SHV.  

  

Tabulka 6 Výsledné hodnoty SHV 

Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 Aritmetický průměr 

66,2 55,5 57,0 59,6 

 

5.4 Změna způsobu vyhřívání 
 Na obrázku 8 je vyfotografován a popsán p ístroj, který jsem použil na změnu 

způsobu vyh ívání. Jedná se o olejovou lázeň, ve které se nachází silikonový olej 

RHODOSIL OIL M 50. Na tuto lázeň je p ipojen termostat, který udržuje olej na nastavené 

teplotě a má za úkol zah átý olej pumpovat p es p ipojenou hadici do nerezové nádoby. 

Silikonový olej se pomocí zadní hadice p ipojené k nádobě vrací zpět do olejové lázně, čímž 

je zap íčiněno trvalé oh ívání nerezové nádoby. Snímání teploty ve vzorkové a referenční 

komo e je stejné, jako u p edchozího mě ení pomocí termočlánků typu K. Kontrolní 

termočlánek je p ímo vložen do olejové lázně.  

 Po prvním mě ení jsem zjistil, že hadice začaly vlivem teploty praskat a hadice, 

kterou se pumpuje olej dovnit  aparatury, vyh ívala nádobu pouze v její horní části, a proto 

se obě hadice vyměnily a do p ední hadice se musela vložit hadice menšího průměru, která 

byla spuštěna až na dno nádoby. Po této úpravě bylo vyh ívání celé nádoby stejnoměrné.  

 Výhody této změny způsobu zah ívání: 

 nemusí se regulovat teplota pomocí regulátoru, 

 je zajištěno lepší proh ívání celé nádoby, 

 máme rychlejší nárůst požadované teploty díky termostatu a 

 odpadlo chladící za ízení. 
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5.5 Slepý pokus po změně vyhřívání 
 Jelikož byla provedena změna způsobu vyh ívání, musel jsem provést další mě ení 

slepého pokusu. Stanovení průměrné p ístrojové nuly probíhalo pomocí aparatury 

(viz obrázek 8). Pro lepší p esnost výsledků byla provedena dvě mě ení, avšak první mě ení 

bylo méně úspěšné z důvodu již zmíněného špatného proh ívání nádoby. Druhé mě ení 

probíhalo v po ádku do chvíle, kdy se uvolnila hadice na termostatu, a z důvodu horkého 

oleje jsem nemohl pokračovat. Z časových důvodů jsem již další mě ení slepého pokusu 

neprováděl.  

 Na grafu 7 můžeme vidět pomalý nárůst teploty, což bylo zap íčiněno již zmíněným 

špatným proh íváním nádoby. Na grafu 8 vidíme krátký interval mě ení slepého pokusu. 

Důvodem bylo uvolnění hadice uvnit  lázně a znemožnění pokračování mě ení. 

Obrázek 8 Popis aparatury po změně vyhřívání 

Olejová lázeň 

Referenční komora (vlevo) a vzorková 

komora (vpravo) 

Termostat P ívodní a odvodní hadice 
Termočlánky – typ K 
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Měření č. 1 

 

Měření č. 2 
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Graf 7 Průběh teploty slepého pokusu po změně způsobu zahřívání č. 1 

Graf 8 Průběh teploty slepého pokusu po změně způsobu zahřívání č. 2 
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5.5.1 Vyhodnocení slepého pokusu – změna způsobu zahřívání 
 Jako u mě ení slepého pokus beze změny způsobu zah ívání lze z grafu 7 a grafu 8 

 vyčíst, že vzorková komora má zaznamenanou teplotu vyšší než referenční. Důvody byly 

zmíněny již d íve.  

 Hodnoty průměrné p ístrojové nuly byly vypočítány podle dostupných vzorců a 

podle zapsaných hodnot. Výsledná hodnota p ístrojové nuly činí 5,02 °C. Výpočet je uveden 

v příloze 2.  

 

5.6 Stanovení SHV napouštěcí fermeže po změně způsobu vyhřívání 
 Po výpočtu průměrné p ístrojové nuly, jsem p istoupil ke stanovení sklonu 

napouštěcí fermeže po změny způsobu vyh ívání. Provedl jsem celkem dvě mě ení 

s navážkou v poměru 20 g bavlněné gázy ku 10 g napouštěcí fermež, tudíž v poměru 2:1. 

 

Stanovení po změně způsobu vyhřívání č. 1  
 P i prvním mě ení jsem na 20,26 g gázy rovnoměrně nanesl 10 g napouštěcí fermeže. 

Průběh teplot je znázorněn na grafu 9 a výpočet výsledné hodnoty uveden v příloze 2. 

Na obrázku 9 jde vidět rozdíl mezi referenční gázou bez vzorku (vpravo) a gázou 

s napuštěnou fermeží (vlevo). 
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Graf 9 Průběh teplot napouštěcí fermeže - stanovení po změně způsobu vyhřívání 
č. 1 
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Stanovení po změně způsobu vyhřívání č. 2  
 P i posledním mě ení jsem na 1ř,62 g gázy rovnoměrně nanesl 10,01 g napouštěcí 

fermeže. Průběh teplot je znázorněn na grafu 10 a výpočet výsledné hodnoty uveden 

v příloze 2. Na obrázku 10 jde vidět rozdíl mezi referenční gázou bez vzorku (vpravo) a 

gázou s napuštěnou fermeží (vlevo). 

Obrázek 9 Rozdíl bavlněných gáz po změně způsobu zahřívání - měření č. 1 
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Graf 10 Průběh teplot napouštěcí fermeže - stanovení po změně způsobu vyhřívání 
č. 2 
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5.6.1 Vyhodnocení měření 
 Pomocí sestavené aparatury jsem provedl zhodnocení nárůstu teploty bavlněné gázy 

napuštěnou fermeží. Následně jsem vypočítal výsledné hodnoty SHV, které jsou uvedeny 

v tabulce 7. Obě dvě mě ení měla podobný průběh nárůstu teploty, avšak k samovznícení 

fermeže nedošlo, jako u mě ení pomocí Mackey testu. Nárůst teploty ve vzorku u obou 

mě ení byl dostačující k tomu, abych mohl íct, že napouštěcí fermež má sklon 

k samovznícení, což p edstavuje kladný výsledek hodnoty SHV. 

 

 

Tabulka 7 Výsledné hodnoty SHV po změně způsobu zahřívání 

Měření č. 1 Měření č. 2 Aritmetický průměr 

70,1 50,7 60,4 

 

 

Obrázek 10 Rozdíl bavlněných gáz po změně způsobu vyhřívání - měření č. 2 



37 

 

6 Přesnost výsledků 

  V normě [5] není vyjád ena požadovaná p esnost výsledků, protože mě ení jsou 

velmi finančně i časově náročná a zpracovatelům normy se nepoda ilo zajistit dostatečný 

počet laborato í, kte í by s nimi spolupracovali.  

 Nejčastěji používané charakteristiky pro p esnost výsledků je směrodatná odchylka 

a aritmetický průměr (neboli st ední hodnota).  

  

 

 St ední hodnota se vypočte pomocí vzorce [8]: 

 

   ̅ =  �  ∑  ��  ∗  ��  

 

 

 Směrodatná odchylka se vypočte pomocí vzorce [8]: 

 

   � =  √�  ∑ �� � − ���=  

 

 

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

v p ípadech, kdy se všechna data rovnají stejné hodnotě, jinak je s větší než 0. Stejně jako 

průměr je i směrodatná odchylka ovlivněna extrémními hodnotami, i jedna odlehlá hodnota 

ji silně zvětšuje [8]. 
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6.1 Slepý pokus 

  Pro výpočet směrodatné odchylky jsem vycházel z vypočítaných hodnot, které jsou 

pro p ehlednost uvedeny v tabulce 8.  

 

Tabulka 8 Vypočítané hodnoty - slepý pokus 

Slepý pokus 

 

p ed změnou (xi) změna (yi) 

6,6 3,02 

7,7 7,02 

7,7 - 

aritmetický průměr 7,34  5,02 

 

 Na základě vypočítaných průměrů můžeme íci, že změna způsobu vyh ívání je lepší, 

poněvadž mezní teplota p ístrojové nuly je nižší o 2,32 °C.  

 

 Výpočet směrodatné odchylky p ed změnou způsobu vyh ívání: 

  

 =  ∑ � − ��= �− =  , − ,  + , − , + , − , − = ,  [°� ] 
  

 =  √ = ,  [°� ]  
 

 Výpočet směrodatné odchylky po změně způsobu vyh ívání: 

 

 =  ∑ � − ��= � − =  ,  − , + ,  − , − = ,  [°� ] 
 

 =  √ = ,  [°�] 
 

 Směrodatná odchylka vyšla pro změnu způsobu vyh ívání mnohem vyšší než p ed 

změnou vyh ívání. Na grafu 11 můžeme vidět, že teploty u změny způsobu vyh ívání jsou 
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mnohem rozptýlenější, tzn., že je pot eba ještě zapracovat na lepším způsobu vyh ívání, ale 

na druhou stranu toto rozptýlení může být způsobeno malým počtem mě ením. Bylo by 

pot eba udělat více mě ení po úpravě způsobu vyh ívání.  

 

 

6.2 Hodnota samovolného zahřívání 
 Pro výpočet směrodatné odchylky jsem použil vypočítaných hodnoty SHV, které 

jsou pro p ehlednost uvedeny v tabulce 9. 

 

Tabulka 9 Vypočítané hodnoty - SHV 

Hodnota samovolného zahřívání 

 

p ed změnou (xi) změna (yi) 

66,2 70,1 

55,5 50,7 

57,0 - 

aritmetický průměr 59,6 60,4 
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Graf 11 Rozptyl slepých pokusů 
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 Výpočet směrodatné odchylky p ed změnou způsobu vyh ívání: 

 

  =  ∑ � − ��= �− =  , − 9,  + , − 9, + , − 9, − = ,  [°� ] 
 

 =  √ = ,  [°� ] 
 

 Výpočet směrodatné odchylky po změně způsobu vyh ívání: 

 

 =  ∑ �−��= �− =  , − , + , − ,− = ,  [°� ] 

 

 =  √ = ,  [°�] 
 

 Směrodatná odchylka vyšla pro změnu způsobu vyh ívání mnohem vyšší než p ed 

změnou vyh ívání. Na grafu 12 můžeme vidět, že po změně způsobu zah ívání byl zjištěn 

vyšší rozptyl hodnot, který je nutno ově it a udělat další stanovení. Ovšem hodnota SHV 

zůstala prakticky nezměněna, takže změna zah ívání nemá vliv na hodnotu výsledku. 
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před z ě ou způsobu vyhřívá í              po z ě ě způsobu vyhřívá í                                                        

Graf 12 Rozptyl hodnoty samovolného zahřívání 
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Závěr 

 Samovznícení olejů je významný problém. Důvodem je, nesprávné skladování 

napuštěného materiálu olejem. Nap íklad p i požáru v truhlárně v Proseči nad Nisou byly 

nasáknuté ubrousky fermeží uloženy v pytli společně s pilinami. Z tohoto důvodu je okolo 

ohniska vzniku samovznícení velké množství ho lavé látky a požár páchá velké finanční 

škody.  

 Z tohoto důvodu je pot ebné mít metodu, která je vhodná pro hodnocení olejů 

z hlediska jejich sklonu k samovznícení, je p esná a p itom bezpečná pro provedení. 

P i mě ení pomocí aparatury Mackey test v laborato i FBI na VŠB - TUO je nutnost 

regulovat teplotu oh ívací desky a protože se hodnotí za varu kapaliny je zde nebezpečí 

popálení a úniku horké páry. Z těchto důvodů byla navržena úprava aparatury. Změna 

uspo ádání aparatury byla provedena s cílem zvýšení bezpečnosti práce, nutnosti regulování 

teploty, snížení finančních nákladů, protože není t eba chladit páry vyh ívací kapaliny vodou 

a v první adě zvýšení p esnosti p i stanovení. 

 Podle zatím zjištěných výsledků se p esnost nezvýšila, protože p i změně způsobu 

vyh ívání nastaly problémy s konstrukcí aparatury – špatné proh ívání nádoby, použitý 

materiál. Použité silikonové hadice nebyly dostatečně odolné vůči působení silikonového 

oleje p i teplotě 100 °C. Po odstranění těchto problémů je pot eba dalších mě ení. Avšak 

p edchozí práce potvrzují, že metoda Mackey test je vhodná pro hodnocení sklonu olejů 

k samovznícení.  
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