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Anotace 

KOPŘIVOVÁ, Radka. Vliv stárnutí oleje na jeho sklon k samovznícení. Ostrava, 2016. 

Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Hana Věžníková, Ph.D. 

Tématem předložené diplomové práce je „Vliv stárnutí oleje na jeho sklon                           

k samovznícení”. Cílem práce je určit závislost mezi stárnutím vybraných vzorků látek       

a jejich sklonem k samovznícení. Teoretická část práce je věnována především 

problematice samovznícení. Jsou v ní uvedeny i jednotlivé metodiky, které byly použity   

ke stanovení teploty vzplanutí, vznícení a sklonu k samovznícení u vybraných látek. 

Stanovení stupně oxidace metodou infračervené spektroskopie (IČR) nebylo v práci 

provedeno a to z důvodu, že tato problematika byla s použitím stejných vzorků látek řešena 

v bakalářské práci [25]. V experimentální části práce jsou pak provedena jednotlivá 

stanovení pro vzorky vybraných látek, které byly skladovány v laboratorních podmínkách 

a zahřívány 14 a 30 dnů na teplotu 60 °C v termostatu. Důvodem zahřívání vybraných látek 

bylo urychlení jejich procesu stárnutí v krátkém časovém období. Zvýšená teplota totiž 

urychluje průběh oxidace, která je hlavní příčinou stárnutí olejů.  

Klíčová slova:  teplota vzplanutí, teplota vznícení, sklon k samovznícení, IČR, stárnutí 

olejů. 

Summary 

KOPŘIVOVÁ, Radka. The effect of aging oil to its spontaneous combustion propensity. 

Ostrava, 2016. Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Supervisor of the diploma thesis Ing. Hana Věžníková, Ph.D. 

The topic of this diploma thesis is „The effect of aging oil to its spontaneous combustion 

propensity”. The aim of the thesis is to assess the dependence between aging of selected 

samples of substances and their propensity to spontaneous combustion. The theoretical part 

is devoted to the issue of self-ignition. There are included also methodologies that were 



 
 

used to determine the flash point, ignition and propensity to spontaneous combustion of 

selected substances. Determination of the degree of oxidation using infrared spectroscopy 

was not done in the thesis and because of that this issue has been dealt with using the same 

samples of substances in the bachelor thesis [25]. In the experimental part of the thesis are 

performed determinations for the samples of selected substances, which were stored in 

laboratory conditions and heated for 14 and 30 days at 60 °C in a thermostat. The reason 

for heating selected substances was to accelerate their aging process in a short period of 

time. Increased temperature accelerates the oxidation that is the main cause of aging oil. 

Key words:  flash point, autoignition temperature, spontaneous combustion propensity, 

infrared spectroscopy, aging oil. 
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Úvod 

 Hořlavé kapaliny se nevyskytují pouze v průmyslových oblastech, ale také v 

domácnostech a to ve formě různých kosmetických a čistících prostředků, nebo jako 

palivo. Kromě toho, že jsou velmi užitečné, způsobují i řadu problémů, především v oblasti 

zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 

 S používáním tuků a olejů je s ohledem na jejich hořlavost spojeno nebezpečí 

požáru. Značné nebezpečí požáru nebo výbuchu, hrozí zejména u průmyslových podniků, 

které se zabývají jejich výrobou a skladováním. Nejen rostlinné, ale i živočišné tuky a oleje 

se vyznačují intenzivním hořením. To je provázeno značným vývinem kouře, vysokou 

teplotou a rozkladem zplodin.  

 Z hlediska zajištění bezpečnosti takovýchto průmyslových podniků, je tedy velice 

důležité přijmout patřičná preventivní opatření. Protože některé z těchto látek mohou mít 

navíc i sklon k samozahřívání, je nezbytné provést i řádné ohodnocení požárního 

nebezpečí. 

 Hořlavé kapaliny včetně rostlinných olejů, které mají sklony k samovznícení, 

mohou být příčinou požáru v případě, že nasáknou do vhodného porézního, vláknitého 

materiálu s malou tepelnou vodivostí a velkým povrchem. Aby však došlo k procesu 

samozahřívání a následnému samovznícení těchto látek, musí být splnění i další podmínky 

(přístup kyslíku, dostatečná doba, vhodný poměr pevné a kapalné složky, podmínky pro 

akumulaci tepla). Samovznícení pak nastane v případě, když se materiál zahřeje na teplotu 

vznícení nebo žhnutí. To závisí na intenzitě samozáhřevu. [4]  

 Cílem této diplomové práce je určit závislost mezi stárnutím olejů a jejich 

sklonem k samovznícení. Aby mohly být vzorky hodnoceny z hlediska jejich stárnutí, byly 

zahřívány v termostatu na teplotu 60 °C. Jednotlivá stanovení jsou pak provedena pro 

vzorky skladované v laboratorních podmínkách a pro vzorky, které byly zahřívané po dobu  

14-ti a 30-ti dnů. Důvodem zahřívání vybraných látek bylo urychlení jejich procesu 

stárnutí v krátkém časovém období. Zvýšená teplota totiž urychluje průběh oxidace, která 

je hlavní příčinou stárnutí olejů. 
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 Teoretická část práce je věnována především problematice samovznícení. Kromě 

toho jsou zde uvedeny i metodiky pro stanovení teploty vzplanutí, vznícení a sklonu          

k samovznícení. Stanovení stupně oxidace metodou infračervené spektroskopie není v této 

práci řešeno a to z důvodu, že tato problematika je s použitím stejných vzorků látek řešena 

v bakalářské práci [25].  

 V experimentální části práce jsou nejdříve charakterizovány vybrané vzorky látek, 

jimiž jsou slunečnicový olej (rafinovaný) a fermež lněná. U těchto vzorků bylo dále 

provedeno stanovení teploty vzplanutí a vznícení, z jejichž výsledných hodnot je vypočítán 

parametr Z, který slouží pro určení, zda je daná látka schopna se samozahřívat. Sklon k 

samovznícení u vybraných látek je v této práci proveden metodou Diferenciální Mackey 

test. V práci je hodnocen i vliv parametrů na sklon k samovznícení a na bezpečné 

používání vybraných vzorků.  
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1. Samozahřívání a samovznícení materiálů 

 Materiály podléhají oxidaci při určitých charakteristických teplotách. Hodnota 

oxidace závisí na kvalitě materiálu, použité zkušební metodě a na celkovém geometrickém 

uspořádání zkoušeného i zkušebního systému. Proces, během kterého dochází k hoření 

hořlavé látky v důsledku samovolného zrychlování oxidačních reakcí, se nazývá 

vznícení.[4] 

 K samovolnému zrychlení oxidačních reakcí může dojít i při relativně nízkých 

teplotách v důsledku tepelného, chemického, fyzikálně-chemického či mikrobiologického 

impulzu na hořlavé materiály, při kterém se za optimálních podmínek hořlavý materiál 

samovznítí. [4] 

 Princip procesu samovznícení je u většiny hořlavých materiálů stejný jako            

u procesu vznícení. Rozdíl je v tom, že pro procesy samovznícení nemusí být místo vzniku 

hoření totožné s místem působení iniciace. [4]  

 Na základě jevu, který má v začátečním stádiu procesu samovznícení rozhodující 

vliv na zvyšování teploty, se proces samovznícení rozděluje do následujících skupin: 

1. Fyzikálně - chemické samovznícení (zvýšená teplota prostředí, absorpce plynů a 

par), 

2. Chemické samovznícení (exotermické reakce chemických látek, oxidace 

vysýchavých olejů, nátěrových barev), 

3. Biologické samovznícení (biologické pochody v buňkách, činnost organizmů)[4]. 

 Teplo, které je potřebné k zapálení látky, vzniká právě v látce samotné jako 

důsledek chemických, fyzikálních či biologických procesů. [4] 

 Pod pojmem samovznícení se tedy rozumí komplexní samovolně probíhající 

proces od prvního okamžiku nárůstu teploty (teplota samozahřívání) až po dosažení teploty 

samovznícení v důsledku fyzikálních, chemických či biologických procesů. Výsledkem je 

pak vznícení a následné hoření látky plamenným či bezplamenných způsobem. [4] 

 Podle teploty samovznícení lze hořlavé látky rozdělit na látky, jenž mají teplotu 

samovznícení nad běžnou teplotou okolí nebo na látky, které mají teplotu samovznícení 
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pod touto teplotou (samozápalné látky). Běžnou teplotou okolí se rozumí teplota okolo     

20 - 25 °C. [4] 

 Rozdíl mezi samovznícením a samozapálením je pouze v tom, že termín 

samovznícení se používá pro látky, jejichž teplota samovznícení převyšuje běžnou teplotu 

okolí (dřevotřískové desky, piliny, celofán) a termín samozapálení se používá pro látky, 

jejichž teplota samovznícení je nižší než běžná teplota okolí (bílý fosfor, alkalické 

kovy).[4] 

 Mezi faktory ovlivňující proces samovznícení, patří například: 

 tvar materiálu, 

 pórovitost látky, 

 teplota okolí, 

 přístup vzduchu, 

 koncentrace kyslíku, 

 izolace materiálu, 

 nahromadění materiálu, 

 vlhkost. [3]  

1.1. Definice a pojmy 

1.1.1. Teplota vzplanutí 

 V publikaci [6] je teplota vzplanutí hořlavé kapaliny definována jako nejnižší 

teplota, při které se za přesně předepsaných podmínek zkoušky vytvoří nad hladinou 

hořlavé látky takové množství par, že jejich směs se vzduchem po přiblížení plamene 

vzplane a ihned zhasne. [6] Teplota vzplanutí se vztahuje na standardní atmosférický tlak 

101, 325 kPa. [29] 

 Na základě normy ČSN 65 0201 [14] se hořlavé kapaliny zařazují podle jejich 

teploty vzplanutí do tříd nebezpečnosti - viz. tabulka 1, z nichž vyplývají náležitá 

preventivní opatření. [6][14] 
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Tabulka 1: Třídění hořlavých kapalin [14] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I do 21 včetně 

II nad 21 do 55 včetně 

III nad 55 do 100 včetně 

IV nad 100 

1.1.2. Teplota hoření 

 Teplota hoření je definována obdobným způsobem jako teplota vzplanutí,           

se kterou přímo souvisí. Je to tedy nejnižší teplota, při které kapalina, jenž je zahřívána      

v předepsaném přístroji za přesně stanovených podmínek, vyvine takové množství par,    

že jejich směs se vzduchem po přiblížení iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení 

minimálně 5 sekund. Teplota hoření se vztahuje na standardní atmosférický tlak      

101,325 kPa. Stanovení teploty hoření se provádí vždy jen ve spojitosti se stanovením 

teploty vzplanutí, která této zkoušce předchází a je důležitá pro charakterizování hořlavé 

kapaliny ve smyslu normy [14], pro roztoky a směsi hořlavých kapalin. [6][29]   

1.1.3. Teplota vznícení 

 Teplota vznícení je definována jako nejnižší teplota horkého povrchu, při které se 

za přesně definovaných zkušebních podmínek vznítí optimální směs par a plynů dané látky 

se vzduchem. [6] 

 Na základě normy ČSN 33 0371 [13] se hořlavé látky zařazují podle jejich teploty 

vznícení do teplotních tříd - viz. tabulka 2, za účelem správného provedení elektrických 

rozvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu. [6][13] Kromě elektrických zařízení mohou 

vznícení směsi hořlavých plynů nebo par dané látky způsobit i jiné zdroje, než elektrické, 

jako jsou například zahřáté části strojů, tepelné výměníky, rozvody a další. [6] 
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Tabulka 2: Teplotní třídy [13] 

Teplotní třída Teplota vznícení [°C] 

T1 nad 450 

T2 nad 300 do 450 včetně 

T3 nad 200 do 300 včetně 

T4 nad 135 do 200 včetně 

T5 nad 100 do 135 včetně 

T6 nad 85 do 100 včetně 

 Hodnoty teplot vznícení uváděné v literatuře se dosti často mění, důvodem je 

jejich stanovení rozdílnými metodikami. Z hlediska bezpečnosti je nejvhodnější používat 

nejnižší uváděné hodnoty. [6] 

 Z praxe bylo zjištěno, že teplotní oblast vznícení látek, které jsou běžně používány 

v průmyslu, se pohybuje již od 100 °C (např. acetaldehyd, ropné produkty s vyšší 

molekulovou hmotností atd.). Dále bylo zjištěno, že teplota vysokotlaké přehřáté páry 

může dosahovat teploty vyšší než 450 °C a ve zvláštních provozech, jako jsou například 

krakovací jednotky, se mohou povrchové teploty zařízení pohybovat i mnohem výš. [6]  

 Teplota vznícení se může za provozních podmínek lišit od hodnot naměřených     

v laboratoři. [29] 

 Dá se říct, že zvyšováním molekulové hmotnosti v homologických řadách látek se 

teplota vznícení snižuje k určité základní hodnotě. Pokud tedy známe hodnotu teploty 

vznícení jedné až dvou látek v homologické řadě, je možné odhadnout přibližnou hodnotu 

teploty vznícení dané látky. [6] 

1.1.4. Teplota tlení 

 Teplota tlení je definována jako minimální teplota tuhé látky, při které dochází k 

bezplamennému hoření. Iniciačním zdrojem může být otevřený plamen či sálavé teplo 

nebo i například teplo z mikrobiologické činnosti termofilních bakterií. Látka je po 

zahájení procesu hoření sama schopná bez přítomnosti zdroje zapálení vytvořit tolik tepla, 

že stačí zahřát látku na kritickou teplotu tlení. Proces tlení je silně ovlivněn oxidačním 
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prostředkem, jeho rychlostí proudění, dále pak polohou vzorku, jeho tloušťkou, tepelnou 

vodivostí a koncentrací kyslíku v okolní atmosféře. [4] 

1.1.5. Teplota samovznícení 

 Teplota samovznícení je definována jako minimální teplota, při které v látce 

začínají probíhat exotermické procesy, jenž vedou k zapálení látky, bez vnějšího přívodu 

tepla. Samovznícení se může projevit buď bezplamenným nebo plamenných hořením. [4] 

 V případě, že je materiál zahřátý na teplotu samovznícení a nedojde ke změně 

vnějších podmínek (zvětšení povrchu, přerušení přívodu oxidačního prostředku, odvod 

tepla), hrozí nebezpečí rozšíření požáru. [4] 

 Za bezpečnou teplotu, na kterou se může látka zahřát, lze považovat teplotu, která 

nepřekračuje 90 % hodnoty teploty samovznícení. [4] 

 Teplota samovznícení hořlavé látky je ovlivňována jejími chemickými 

vlastnostmi, prvkovou skladbou, tvarem řetězce a umístěním v homologické řadě. [29]  

1.1.6. Teplota samozahřívání 

 Teplota samozahřívání je definována jako minimální teplota, při které dochází k 

rychlé akumulaci tepla v objemu látky a v případě, že jsou splněny určité podmínky 

procesu samovznícení, může dojít po určité inhibiční periodě k následné exotermické 

reakci a to ve formě plamenného či bezplamenného hoření. [4] 

1.1.7. Hodnota samovolného zahřívání (SHV) 

 SHV je v normě [2] definovaná jako maximální hodnota, o kterou teplota ve 

vzorku překročila referenční teplotu během zkušebního postupu provedeného v 

normalizovaném přístroji při dané teplotě zkoušky. [2] 
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2. Tepelné samovznícení 

 Tepelné samovznícení lze chápat, jako proces, při kterém dojde ke vznícení 

hořlavé látky dlouhodobým působením poměrně vysoké teploty, například v rozmezí       

od 80 °C - 100 °C. Při nízkých teplotách, okolo 15 °C - 25 °C, k reakci mezi palivem, 

kterým může být běžný hořlavý materiál jako je dřevo, bavlněné tkaniny, polyetylén, 

piliny atd., a vzdušným kyslíkem prakticky nedochází. Rychlost této reakce je totiž tak 

malá, že se proces oxidace navenek neprojevuje žádným tepelným efektem. Urychlení 

procesu oxidace nastane až po zahřátí materiálu na jeho kritickou teplotu. Z toho tedy 

vyplývá, že tepelné samovznícení je proces termooxidace, který se projevuje plamenným 

či bezplamenným hořením, jemuž předchází samozahřívání látek zahřátých na teplotu, při 

které uvolněné reakční teplo převyšuje množství a rychlost odváděného tepla do okolí. 

Hoření uvnitř látky probíhá ve formě tlení, které však může při zvýšeném množství 

oxidačního prostředku přejit až k plamennému hoření a v některých případech i k výbuchu, 

v důsledku nahromadění oxidu uhelnatého v průběhu nedokonalého hoření. [4] 

 Jedním z důležitých faktorů je velikost objemu a povrchu materiálu. Při velmi 

malém objemu hořlavé látky je její povrch, odvádějící vznikající teplo, tak velký,             

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

odváděného tepla a k samovznícení tedy nedochází. [4] 

 Mezi ukazatele vyjadřující sklony materiálů k tepelnému samovznícení, patří 

minimální teplota prostředí, při které existuje možnost samovznícení daného objemu 

materiálu. Dalším ukazatelem je pak čas od okamžiku vyrovnání tepot okolí a celého 

objemu materiálu až do okamžiku, kdy se začne proces samovznícení v některém bodě 

objemu zkoušené látky. Jedná se o tzv. indukční periodu. Z hlediska požární nebezpečnosti 

určité látky, která má sklon k samovznícení, je důležitým ukazatelem měrný povrch 

materiálů, jenž se určuje z rozměrů a tvarů materiálů. [4] 

 Z hlediska vyhodnocení sklonu tuhých látek k tepelnému samovznícení je však 

potřeba brát v úvahu i další požárně technické charakteristiky, mezi které patří například 

teplota samozahřívání, teplota vzplanutí a vznícení, teplota tlení, minimální koncentrace 

kyslíku potřebného k hoření, výhřevnost a další. [4] 
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 Největší sklon k tepelnému samovznícení mají materiály na bázi celulózy. Mezi 

tyto materiály patří například dřevo, dřevotřískové desky, tabák, uhlí, rašelina, piliny 

atd.[4] 
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3. Chemické samovznícení 

 K chemickému samovznícení dochází v důsledku reakcí, které probíhají při styku 

chemických látek se vzduchem, vodou či po vzájemném smíchání. Do této skupiny se 

někdy zařazují i fyzikální a fyzikálně-chemické děje, při kterých dochází k uvolnění 

takového množství tepla, které je dostačující k zahájení procesu samovznícení. [4] 

 Látky, které jsou schopné se vznítit účinkem vzduchu při běžných teplotách a to 

buď v čisté formě anebo rozptýlené na hořlavém organickém nosiči s velkým povrchem, se 

nazývají samozápalné látky. Mezi tyto látky řadíme například bílý fosfor, karbidy, 

nátěrové hmoty, sirníky kovů a další. [4] 

 Do skupiny chemického samovznícení dále patří látky, které se vznítí působením 

vody. Jedná se zejména o alkalické kovy a jejich některé sloučeniny (např. vápník, draslík, 

sodík, pálené vápno a další). U těchto látek dochází při reakci ke vzniku tepla a rozkladem 

vody vzniká vodík, který se vznítí a může tedy iniciovat vznik požáru. [4] 

 Do skupiny látek, které se vznítí při vzájemném styku, patří kapalné i tuhé 

oxidovadla. Jedná se například o kapalný kyslík, chlór, kyselina dusičná, peroxid vodíku, 

bróm atd. Tyto uvedené látky reagují zejména s organickými sloučeninami. [4] 

3.1. Samozahřívání a samovznícení hořlavých kapalin 

 Vysýchavé oleje a tuky patří mezi nejrozsáhlejší skupinu látek, které jsou schopny 

se samovznítit na základě chemických reakcí. U minerálních olejů dochází k samovznícení 

jen při vyšších teplotách a za předpokladu, že jsou znečištěné příměsí rostlinných olejů. Při 

nízkých teplotách podléhají oxidaci především ty oleje, které obsahují velké množství 

nenasycených mastných kyselin. Mezi tyto oleje patří například olej lněný, konopný, 

sójový, bavlníkový a další. [4] 

 Oleje a tuky podléhají samovznícení jen při splnění určitých podmínek: 

1. obsahují nenasycené mastné kyselin, které mají ve své molekule jednu nebo 

více dvojných vazeb, 

2. při velkém povrchu olejů či tuků a při malém odvodu tepla, 

3. při optimálním poměru oleje či tuku a materiálu, který je nimi nasycený, 
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4. při určité hustotě znečištěného materiálu. [4] 

 Pokud jsou však oleje a tuky skladované v sudech nebo nádobách, pak 

nemají sklon k samovznícení. [4] 

3.1.1. Chemické vlastnosti rostlinných olejů 

 Rostlinné oleje jsou řazeny do skupiny látek označovaných jako „lipidy“               

s ohledem na jejich chemické vlastnosti. Z hlediska složitosti jejich struktury patří k 

jednoduchým lipidům, označovaným jako acylglyceroly. [31] 

 Tuky a oleje jsou z nutričního hlediska významnými zdroji energie, esenciálních 

mastných kyselin (kyselina linolová a linolenová), fosfolipidů, lipofilních vitamínů a 

jiných biologicky aktivních látek. [11][22] Mimo jiné jsou tuky a oleje obsaženy například 

v nátěrových a mazacích prostředcích, mýdle atd. Tuky jsou také schopny absorbovat a 

transportovat vitamíny, které jsou v nich rozpustné (například vitamíny A, D, E a K). [31] 

 Rostlinné oleje se získávají především lisováním olejnatých semínek a bobů. 

Oleje z oplodí, vyráběné z dužin plodů, vyžadují pro svou výrobu specifické postupy. [30]  

 Obvykle se lipidy definují jako přírodní sloučeniny, které obsahují vázané mastné 

kyseliny o více než třech atomech uhlíku v molekule. Za lipidy se v současné době 

považují mastné kyseliny včetně jejich derivátů odvozené biochemicky a funkčně. [30]  

 Mastné kyseliny, které se v přírodě a tedy i v potravinách vyskytují v lipidech, se 

rozdělují do následujících skupin: 

a) nasycené mastné kyseliny, 

b) nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou, též označovány jako 

monoenové, 

c) nenasycené mastné kyseliny s několika dvojnými vazbami, též označovány 

jako polyenové, 

d) mastné kyseliny s trojnými vazbami a s různými substituenty. [30] 
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 Mastné kyseliny obsahují sudý počet uhlíkových atomů v přímém řetězci. 

Obvykle obsahují 14 až 24 uhlíků. [31]  

 Hlavní složkou přírodních tuků a olejů jsou triacylglyceroly. Představují až 98 % 

z celkového obsahu tuků a olejů. Jedná se o estery glycerolu a mastných kyselin. [18] 

Triacylglyceroly vznikají tak, že se na jednu molekulu trojsytného alkoholu glycerolu 

navážou esterovou vazbou tři mastné kyseliny. [30] Vznik a struktura triacylglycerolů je 

uvedena na obrázku 1, kde znaky R1, R2 a R3 znamenají řetězce vyšších mastných 

kyselin.[31]  

 

Obrázek 1: Vznik a struktura triacylglycerolů [31] 

 V rostlinných olejích se kromě triacylglycerolů v menší míře vyskytují                  

i monoglyceridy a diglyceridy, alicyklické alkoholy, terpeny, volné mastné kyseliny, 

mastné alkoholy a vitamíny, které jsou v olejích rozpustné. [21] Některé z těchto látek 

mohou ovlivňovat průběh a rychlosti oxidačních reakcí. [31] 

 V tucích a olejích rostlinného původu, bylo nalezeno více jak 100 různých 

mastných kyselin. Většina těchto kyselin se však v olejích nachází pouze ve stopových 

množstvích. Důležité triacylglyceroly jsou tvořeny kombinací přibližně 10 vyšších 

mastných kyselin. [31] 

 Důležitý je i způsob kombinace jednotlivých mastných kyselin v molekulách 

triacylglycerolů, které mají značný vliv na fyzikální a chemické vlastnosti olejů a tuků. 
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Vůbec nejméně pravděpodobné je zastoupení kyselin ve formě jednoduchých 

triacylglycerolů. Sekundární hydroxylová skupina glycerolu je přednostně esterifikována 

nenasycenou kyselinou s 18-ti uhlíkovým řetězcem. V molekule glycerolu je tato poloha 

méně náchylná k oxidaci. Zbývající dvě primární hydroxylové skupiny jsou pak náhodně 

esterifikovány buď nasycenými anebo nenasycenými kyselinami. [21] 

 Na rozdíl od minerálních olejů, podléhají rostlinné oleje snáze oxidaci                   

a autooxidaci, což má za následek štěpení a rozklad molekul organických kyselin. 

Důsledkem těchto jevů je přítomnost nenasycených vazeb v uhlíkatých řetězcích mastných 

kyselin. [21] 

 Při oxidaci jde o reakci, při které dochází ke snížení elektronové hustoty na atomu 

uhlíku. [24][31] To znamená, že dojde k vytvoření nové vazby mezi atomem uhlíku           

a atomem elektronegativnějšího prvku nebo k zániku vazby C-H. V opačném případě jsou 

děje považovány za redukci. Avšak existují takové reakce, které nejsou ani oxidací          

ani redukcí. [31] 

 K oxidaci olejů dochází pouze tehdy, pokud má kyslík volný přístup k 

molekulám, které je možné oxidovat. Oxidace, která probíhá pouze na povrchu kapaliny 

má velmi nízkou intenzitu a teplo, které při ní vzniká je posléze rozptýleno do okolí. 

Teplota látky se tedy nezvyšuje a nedochází k zintenzivnění oxidace, proto nemůže dojít k 

samovolnému zahřívání. [31] Rychlost oxidačních reakcí a distribuce vzniklých produktů 

je závislá na původu oleje, složení mastných kysel, stupni nenasycenosti, přítomnosti 

kovových iontů a antioxidantů, teplotě oxidace a na době oxidace.[21] 

 Nejběžnějším typem oxidace, za podmínek přicházejících v úvahu při zpracování 

a skladování, je autooxidace mastných kyselin. Při běžných teplotách oxidují se vzdušným 

kyslíkem pouze nenasycené mastné kyseliny. Za vyšších teplot, které odpovídají například 

teplotám smažení, pečení či pražení, dochází k autooxidaci nasycených mastných kyselin. 

Autooxidace uhlovodíkového řetězce mastných kyselin, včetně jiných uhlovodíků,             

je radikálovou řetězovou reakcí, která probíhá ve třech stupních. Její zjednodušený 

mechanismus je uveden na obrázku 2, který byl převzat z publikace [30]. [30] 
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Obrázek 2: Autooxidační řetězová reakce lipidů [30] 

 Prvním stupněm autooxidační reakce, iniciačním stupněm, je vznik volného 

vodíkového radikálu (atomu vodíku, H •) a volného radikálu mastné kyseliny (R •), jenž 

vznikají homolytickým štěpením kovalentní vazby C-H uhlovodíkového řetězce. Energii, 

která je potřebná ke štěpení vazby, může molekula mastných kyselin získat z různých 

zdrojů. Jedná se například o energii tepelnou (záhřev), ozáření ultrafialovým či 

radioaktivním zářením, viditelným světlem. Ke štěpení dochází také reakcí s jiným volným 

radikálem, protože bezprostřední reakce uhlovodíkového řetězce přímo s kyslíkem je 

termodynamicky obtížná, anebo reakcí s kovy s přechodnou valencí. [30] 

 Volný radikál mastné kyseliny (R •) je vysoce reaktivní, to znamená, že se snadno 

sloučí s molekulou kyslíku, která je vlastně biradikálem. Na základě této reakce vznikne 

peroxidový radikál (R-O-O •), který je opět vysoce reaktivní. Odštěpí atom vodíku z další 

molekuly nenasycené mastné kyseliny. Tím vznikne hydroperoxid (R-O-OH) a další volný 

radikál mastné kyseliny (R •). Tento druhý stupeň autooxidační reakce se nazývá 

propagační stupeň, neboli propagace. Tyto dvě reakce propagačního stupně se mohou 

mnohonásobně opakovat. Reakce volného radikálu mastné kyseliny (R •) s kyslíkem je 

oproti reakci peroxidového radikálu (R-O-O •) s uhlovodíkovým řetězcem lipidu, mnohem 

rychlejší. R-O-O • reaguje s molekulou lipidu poměrně pomalu a tato reakce tedy určuje 

rychlost autooxidace. [30] 
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 V případě, že je koncentrace volných radikálů v reakčním systému dost vysoká, je 

velice pravděpodobné, že spolu zreagují dva volné radikály za vzniku neradikálového, 

poměrně stabilního produktu a tím reakční řetěz skončí. Tento třetí stupeň autooxidační 

reakce se nazývá terminační stupeň neboli terminace. V případě omezeného přístupu 

kyslíku, kdy je rychlost autooxidace závislá na jeho parciálním tlaku, jsou hlavními 

radikály v systému radikály mastné kyseliny (R •). Hlavní terminační reakcí je potom 

jejich rekombinace. Rychlost reakce při dostatečném přístupu kyslíku nezávisí na jeho 

parciálním tlaku. Tím vzniká více peroxidových radikálů a hlavními terminačními 

reakcemi jsou rekombinace radikálů mastných kyselin s peroxidovými radikály, včetně 

vzájemné rekombinace peroxidových radikálů. [30] 

 Odštěpení vodíku je u nenasycených mastných kyselin poměrně snadné, alespoň 

tedy vodíku z methylenové skupiny sousedící s dvojnou vazbou. Daleko menší energie je 

zapotřebí k odštěpení vodíku z dienových a trienových mastných kyselin. [30] 

 Hydroperoxidy jsou primárním reakčním produktem autooxidace. Počet dvojných 

vazeb se nemění. Zpravidla se dvojná vazba posune o jeden atom uhlíku a to buď ke 

karboxylu nebo ke koncovému methylu. U dienových a trienových mastných kyselin 

dochází k posunu velmi snadno, protože volný radikál vznikne mezi dvěma dvojnými 

vazbami a je stabilizován mesomerií. Na jednom konci mesomerního systému vznikne při 

reakci s kyslíkem peroxidový radikál. Dvojná vazba se při jejím posunu současně 

přesmykne z konfigurace cis do stálejší konfigurace trans. [30]  

 Na oxidační stabilitu olejů a tuků má příznivý vliv přítomnost antioxidantů. Jedná 

se o látky, které mohou reagovat s volnými radikály autooxidačního řetězce, zejména tedy 

s peroxidovými radikály. Při reakci dojde k vytvoření hydroperoxidu nebo jiného 

neradikálového lipidového produktu. Antioxidant přejde do formy volného radikálu. Ten 

bývá dosti stálý a není schopný pokračovat v autooxidační reakci. Smysl antioxidantu 

spočívá ve zkrácení autooxidačního řetězce a zvýšení rychlosti terminačních reakcí. 

Antioxidant se při reakci spotřebovává a když se celý spotřebuje, začne autooxidace 

probíhat tak, jakoby v látce žádné oxidanty nebyly přítomny. Antioxidanty tedy pouze 

zpomalí autooxidační reakci. [30] Do potravinářských olejů a tuků se záměrně přidávají 

látky, které působí jako antioxidanty a to z důvodu, aby nedocházelo k oxidativnímu 

žluknutí. [31]   
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3.1.2. Vliv chemického složení olejů na proces samovznícení 

 Sklon k samovznícení je u olejů a tuků ovlivněn především množstvím jejich 

nenasycených mastných kyselin, které ve své molekule obsahují jednu nebo více dvojných 

vazeb. Z hlediska posouzení požárního nebezpečí je důležité vědět, u kterých kyselin        

se vyskytuje dvojná vazba a kolik jich je v molekule. [4] Přehled kyselin, které jsou 

nejčastěji obsaženy v olejích uvádí tabulka 3. 

Tabulka 3: Přehled nasycených mastných kyselin [4] 

Název 

kyseliny 
Struktura 

Počet dvojných 

vazeb 

Palmitová CH3-(CH2)14-COOH nemá 

Stearová CH3-(CH2)16-COOH nemá 

Olejová CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH jedna 

Linolová CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH dvě 

Linolenová CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH tři 

 Na základě počtu dvojných vazeb je možné konstatovat, že: 

 oleje a tuky, které obsahují vysoký podíl kyseliny linolenové, mají největší 

sklon k samovznícení, 

 k procesu samozahřívání a samovznícení přispívá vysoký obsah kyseliny 

linolevé, 

 oleje a tuky, které obsahují vysoký podíl kyseliny olejové a nízký podíl 

kyseliny linolové, mají jen malý sklon k samovznícení. [4] 

 Vysoký podíl kyseliny linolové a linolenové je obsažen například v lněném, 

dřevném, konopném a sojovém oleji. Látky, které obsahují vysoký podíl kyseliny stearové 

a palmitové nemají prakticky sklon k samovznícení. [4]  
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3.1.3. Jódové číslo 

 Pomocí jódového čísla se nejčastěji hodnotí obsah nenasycených sloučenin           

v olejích. Jedná se o analytickou metodu, která využívá schopnost nenasycených sloučenin 

kvantitativně vázat halogeny. Během reakce z dvojné vazby vzniká jednoduchá a množství 

navázaného jódu nám pak poskytuje určitou informaci o sklonu látek k samozahřívání. [4] 

 Rostlinné oleje s jódovým číslem vyšším než 100 mají vysoký sklon                     

k samozahřívání. [4] Hodnota JČ = 100 je totiž považována za rozhodující hodnotu            

z hlediska předpokladu sklonu látek k samovznícení. [31] Pro některé tuky však toto 

pravidlo neplatí. Například pro rybí tuk, jehož jódové číslo je poměrně vysoké, ale sklon k 

samozahřívání je v důsledku antioxidačních látek nižší než u rostlinných olejů s vyšším 

jódovým číslem. [4] 

 Sklon k samovznícení je u polovysýchavých olejů sporný. Aby došlo k procesu 

samozahřívání, musí k tomu být vytvořeny optimální podmínky. Naopak nevysýchavé olej 

nemají sklon k samovznícení. [4] 

 Pro posouzení sklonu olejů a tuků k samovznícení se v praxi používá řada 

zkušebních metod. Samotné jódové číslo nelze použít jako všeobecný ukazatel sklonu látek 

k samovznícení. [4] 

3.1.4. Podmínky procesu samovznícení nenasycených olejů a tuků 

 Aby došlo k iniciaci procesu samozahřívání a k následnému samovznícení            

u nenasycených olejů a tuků, musí být kromě tepelných podmínek splněny následující 

předpoklady:  

 Olej, popřípadě tuk, musí mít sklon k samovznícení (vysoké jódové číslo, 

malý obsah antioxidantů). [4] 

 Olej, popřípadě tuk, musí být nasáknutý do porézního, vláknitého materiálu. 

Jedná se například o pěnové porézní materiály, korek, bavlnu, saze, piliny, 

celulóza, len atd. [4] 

 Tento materiál musí mít malou tepelnou vodivost a velký povrch. Protože 

čím nižší je tepelná vodivost materiálu, tím více se schopnost akumulace 
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tepla, které se uvolňuje v průběhu autooxidace, zvyšuje. Čím větší je aktivní 

povrch, tím vzdušný kyslík s olejem nebo tukem reaguje aktivněji. [4] 

 Olej musí být na vláknitém a porézním materiálu (nosiči) rozptýlen v 

kritickém množství. Pokud je tento materiál přesycený, ve většině případech 

pak k samovznícení nedochází. [4] 

 Pokud dochází k tepelným ztrátám, není možné, aby došlo k zahájení 

procesu samovznícení. Z tohoto důvodu je důležité, aby byla v hořlavém 

materiálu zabezpečena akumulace tepla. [4] 

 Mezi nezbytné podmínky k samovznícení olejů nebo tuků patří: 

 vysoké jódové číslo olejů a tuků, malý obsah antioxidantů v nich 

obsažených, 

 velmi malá tepelná vodivost porézního materiálu, 

 porézní materiál má velký povrch, 

 tento materiál obsahuje kritické množství olejů nebo tuků, 

 zabezpečená akumulace tepla, 

 dosažení kritické teploty okolí. [4] 

 Teplota okolí silně ovlivňuje oxidaci nenasycených olejů a tuků. Zvyšování 

teploty způsobuje urychlení oxidačních reakcí, naopak snižování teploty může vést až k 

zastavení procesu oxidace. Průběh procesu samovznícení může být podstatně ovlivněn i 

přítomností nečistot nebo přísad, které jsou přidávány do olejů a tuků. [4] Do 

průmyslových olejových výrobků (kosmetické výrobky, fermež , jiné nátěrové či mazací 

prostředky) se můžou přidávat jak antioxidanty, tak prostředky, které urychlí jejich 

zasychání, tzv. sikativy, které však urychlují průběh oxidace. [31]   

 Mezi vysýchavými oleji má zvláštní postavení lněná napouštěcí fermež, která je 

směsí vysýchavých olejů, jenž jsou rozpustné v organických rozpouštědlech s přídavkem 

sušidla. Jedná se o hořlavou kapalinu, jejíž bod vzplanutí se pohybuje nad 100 °C. Fermež 
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vyrobená z lněného olej má velký sklon k samovznícení, i když je její jódové číslo menší 

než u lněného oleje. Důvodem je přidávání sikativů. [4] 

 U polosurových fermeží, které jsou tvořeny směsí naoxidovaného lněného oleje    

s rozpouštědly, je jódové číslo nízké a jejich sklon k samovznícení je taky malý. Aby tedy 

došlo k samovznícení olejů, tuků či fermeže, je důležité zvětšit jejich oxidační plochu.      

K tomu dochází v případě nasáknutí této kapaliny do vláknité či prachového materiálu s 

velkým povrchem. Nasáknutý materiál musí být uložený na hromadách či v balících, aby 

byla oxidační plocha o dost větší než plocha odvádějící teplo, které vzniká v průběhu 

samovznícení. Hodnota poměru těchto dvou ploch ovlivňuje kromě možnosti vzniku 

samovznícení i délku indukční periody. [4] 

 Nejvíce požárů vzniká při samovznícení fermeže, která je nasáklá v hadrech nebo 

pilinách. V průmyslu se fermež přelévá ze sudů do menších nádob a může tedy dojít          

k jejich rozlití. Fermež se pak utírá do hadrů nebo se nechá nasáknout do pilin, případně  

do hoblin ze dřeva. Nasáknutý hořlavý materiál se pak zamete na hromadu nebo vyhodí do 

odpadkových košů. V takových případech dochází při běžných teplotách k samovznícení 

od 3 - 20 hodin. [4] 

 V lakovnách, kde se používají barvy se sklonem k samovznícení, je nutné provést 

analýzu možného vzniku požáru a zabránit tomu, aby se v jednom stříkacím boxu 

nepoužívala kombinace barev se sklonem k samovznícení a barev, jejichž nánosy mají 

nízkou teplotu vznícení (např. nitrolaky). Z hlediska preventivních opatření, je tedy 

důležité znát i složení syntetických nátěrových látek, včetně obsahu přísad vysýchavých 

olejů a sikativ. [4] 

 V průmyslových podnicích se používají tepelnoizolační materiály organického 

původu, například polystyrén, polyuretan, pěnový polyvinylchlorid atd., a anorganického 

původu, jimiž je například skelná vata, čedičová vata atd. Samovznícení nenasycených 

olejů nanesených na anorganických materiálech, má podobný průběh jako při nanesení 

těchto olejů na organických nosičích. Rozdíl je pouze v tom, že proces hoření je 

bezplamenný a palivem pro iniciaci je olej a živice, které se nacházejí na minerálních 

vláknách. Šíření procesu hoření je v takovýchto případech limitované a k plamennému 

hoření dochází jen v případě, že se v těsné blízkosti nachází hořlavý materiál. Příkladem 

jsou pak tepelné izolace na chemických reaktorech a rozvodných potrubích, používaných  
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v chemickém průmyslu, kde hrozí možnost úniku zahřátých látek se sklonem k 

samovznícení do hmoty izolačního systému.[4] 

 Na potrubní rozvody se proto musí používat pouze materiály, které jsou odolné 

chemickému působení protékajících hořlavých kapalin. Potrubí, které jsou vyrobeny z 

hořlavých materiálů musí být opatřeny chráničkou z nehořlavých hmot, přičemž vnitřní 

prostor chráničky musí být nepropustný, uzavíratelný a kontrolovatelný na přítomnost 

hořlavé kapaliny. [6] 

 Potrubní rozvody mohou být vedeny v kanálech spolu s potrubními rozvody 

jiných látek. Podmínkou však je, že vnější povrch těchto potrubí (tepelné izolace) má 

teplotu alespoň o 50 °C nižší, než je teplota vznícení jakékoliv dopravované hořlavé 

kapaliny. Další důležitým opatřením je, že potrubní rozvody musí být od technologického 

zařízení vedeny v takové vzdálenosti, aby jím nemohly být zahřívány na teplotu vyšší, než 

je teplota vznícení dopravované hořlavé kapaliny. [6] 

 V případě odstavení zařízení z důvodu provedení údržby a kontrolních prohlídek, 

u kterých se pracuje s plamenem (jedná se například o řezání nebo svařování), je velice 

důležité, aby bylo zařízení i jeho potrubní rozvody řádně vyčištěny inertním plynem 

(nejčastěji dusíkem), a byly tak ze zařízení odstraněny zbytky hořlavé látky. Při jejich 

neodstranění by následně po kontaktu s vodní parou mohlo dojít k jejich rozkladu a hrozí 

vznik potenciálních nebezpečných látek. [17]  

 Velkou pozornost je důležité věnovat i izolacím a to ve všech prostorech                

s nebezpečnou zónou 0 a vyšší, použít takový typ izolace, u které je pravděpodobnost 

samovznícení nejnižší. Protože požár může vzniknout i při použití izolace, která je 

nehořlavá, doporučuje se z hlediska preventivního opatření použít izolaci odolnou proti 

nasáknutí oleje. [5] 
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4. Metodiky pro hodnocení sklonu olejů k 

samozáhřevu 

 Hodnocení sklonu vybraných látek k samovznícení je v této diplomové práci 

proveden na základě dvou metod. Podle metody Diferenciální Mackey test a na základě 

výsledků získaných z teplot vzplanutí a vznícení.  

 Sklon látek k samozáhřevu podle výsledných teplot vzplanutí a vznícení byl 

zjištěn na základě výpočtu parametru Z. Stanovení stupně oxidace metodou infračervené 

spektroskopie nebylo v této práci provedeno a to z důvodu, že je tato problematika řešena s 

použitím stejných vzorků látek v bakalářské práci [25]. 

4.1. Stanovení bodu vzplanutí 

 Stanovení bodu vzplanutí metodou uzavřeného kelímku podle Penskyho-Martense 

bylo provedeno za dodržení veškerých podmínek a předepsaných postupů daných normou 

ČSN EN ISO 2719 [16] a za použití poloautomatického přístroje Petrotest PMP - 4             

- viz. obrázek 7. 

 Z požárně technického hlediska jsou údaje získané stanovením teploty vznícení 

velmi důležité. Pokud je kapalina ohřátá pod hodnotou teploty vzplanutí, není při krátkém 

účinku plamene, jiskry nebo žhavého tělesa, požárně nebezpečná. V opačném případě, 

účinek plamene vznítí páry nad kapalinou a může tak dojít k požáru. [29] 

 Norma [16] popisuje dvě zkušební metody, A a B, které používají přístroj s 

uzavřeným kelímkem podle Penskyho-Martense. Tyto metody slouží pro stanovení bodů 

vzplanutí u hořlavých kapalin, kapalin se suspendovanými pevnými látkami, kapalin, které 

mají tendenci vytvářet za podmínek zkoušky povrchový film a dalších kapalin, jejichž bod 

vzplanutí je nad 40 °C. [16] 

 Stanovení bodu vzplanutí je v této diplomové práci provedeno podle metody A. 

Ta slouží pro stanovení bodů vzplanutí barev, laků, nevytvářejících povrchový film, 

nepoužitých mazacích olejů, včetně dalších ropných produktů, které však nejsou zahrnuty 

v postupu B. Zde patří zbytkové topné olej, ředěné asfalty, použité mazací oleje                   

a další. [16]  
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4.1.1. Podstata zkoušky 

 Vzorek zkoušené látky se nejdříve nalije do zkušebního kelímku přístroje podle 

Penskyho-Martense, kde je poté zahříván takovým způsobem, aby se jeho teplota za 

stálého míchání konstantně zvyšovala. V pravidelných teplotních intervalech se zapalovací 

zařízení nasměruje otvorem ve víčku do zkušebního kelímku. Ve stejnou dobu dojde k 

přerušení míchání zkoušené kapaliny. Nejnižší teplota, u které dojde přiblížením 

zapalovací zařízení ke vzplanutí par zkoušené látky a zároveň k rozšíření plamene po jejím 

povrchu, je zaznamenána jako bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí. Výsledný bod 

vzplanutí musí být pak zkorigován na standardní atmosférický tlak. [16][19]  

 Další informace týkající se postupu zkoušky, použitého zařízení, pracovních 

pomůcek, výpočtu nejistot atd., jsou uvedeny v kapitole 6.  

4.2. Stanovení teploty vznícení 

 Stanovení teploty vznícení bylo u vybraných vzorků látek provedeno za dodržení 

veškerých podmínek a předepsaných postupů, které uvádí norma ČSN EN 14522 [15]. 

 Norma [15] je určena pro stanovení teploty vznícení hořlavých plynů nebo par    

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

a teplotě do 650 °C. [15]  

 V normě [15] jsou uvedeny dvě zkušební metody, P a S. Závislost teploty 

vznícení na množství hořlavé látky má pro mnoho látek téměř parabolický tvar. [15] 

 V této diplomové práci je použita metoda S. Tato metoda se doporučuje použít v 

případě, že nejsou k dispozici žádné údaje o složení zkoušené hořlavé látky nebo v případě, 

že neexistuje žádný náznak pro parabolickou závislost. [15] 

 Další informace týkající se postupu zkoušky, použitého zařízení, pracovních 

pomůcek, výpočtu nejistot atd., jsou uvedeny v kapitole 7. 
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4.2.1. Podstata zkoušky 

 Teplota vznícení se stanoví tak, že se do vnitřního prostoru Erlenmeyerovy baňky, 

která je zahřátá na požadovanou teplotu, zavede vzorek zkoušené látky. Od okamžiku 

zavedení vzorku se začne měřit stopkami čas a to až do doby, kdy se objeví plamen. Aby 

se našla nejnižší teplota (horkého povrchu), která způsobí vznícení látky, je důležité měnit 

při zkouškách množství látky a teplotu zkušební nádoby. [15][20]  

4.3. Parametr Z 

 Hořlavé kapaliny se mohou v pórovitých izolacích samovolně zahřívat. Tento 

proces může vést k až bezplamennému nebo plamennému hoření. V publikaci [9] jsou 

uvedeny informace týkající se této problematiky a je zde diskutováno i praktické měření. 

Za použití dvoupalcové krychle izolace a pomocí standardizovaných postupů, byla pro 

řadu hořlavých kapalin naměřena teplota samovolného vznícení (SIT) v rozmezí od 55 °C 

do 184 °C. Bylo vyzkoušeno použití parametru samozahřívání Z. Ten se vypočítá podle 

následující rovnice 1. [9] 

   
   

         
 rovnice 1

Kde:  AIT je teplota vznícení (°C), 

 FP je bod vzplanutí zjištěný metodou uzavřeného kelímku (°C). [9] 

 Parametr Z poskytuje určité indikace o materiálech, které se budou samozahřívat   

a které vypařovat. Pokud byla výsledná hodnota parametru Z > 1,61, došlo u testovaných 

kapalin k jejich vznícení. Odpařování obvykle nastalo u materiálů, jejichž výsledné 

hodnoty parametru Z byly nižší než 1,35. U některých materiálů reagujících s vodou nebo 

vytvářejících peroxidy bylo zjištěno, že se mohou vznítit, i když u nich bylo podle 

výsledných hodnot parametru Z předvídáno pouze jejich odpařování. Příkladem takového 

materiálu je ethylenoxid. U požárů izolací s EO může za určitých podmínek docházet k 

iniciaci výbušného rozkladu EO v zařízeních. [9] 
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 Již na základě dřívějších zkušeností bylo zjištěno, že ethylenoxid reaguje v 

porézních, žáruvzdorných izolacích, tvořící polyethylenové glykoly s nízkou molekulární 

váhou. Rychlost takové reakce je závislá na teplotě a na typu a podmínkách (především 

obsah vody) izolací. Na rozdíl od EO mají glykoly nízkou volatilitu a mohou se 

akumulovat i v hmotnosti několika násobně vyšší než hmotnost některých izolací. Glykoly 

se mohou za určitých podmínek samovolně vznítit. [9] 

 Tam, kde je procesní teplota vyšší než teplota samovolného vznícení (SIT), ale 

zároveň nižší než teplota vznícení (AIT), může pórovitá skelná izolace minimalizovat 

riziko požáru izolace. Nevýhodou, speciálně pro tepelně nestabilní materiály jako jsou 

ethylenoxidy, je to, že pórovité sklo má malou požární odolnost. [9] 

 Při výběru izolačního systému, je důležité určit, zda může dojít k požáru izolace   

a v takovém případě by měly být vyhodnoceny i potenciální ztráty. [9] 

4.4. Diferenciální Mackey test 

 Hodnota samovolného zahřívání (dále jen SHV) byla u vybraných látek 

provedena metodou „Diferenciální Mackey test“ a to za dodržení veškerých podmínek a 

předepsaných postupů, které uvádí norma ASTM D 3523-92 (2002) [2]. 

 Metoda Diferenciální Mackey test obsahuje neadiabatické určení SHV kapalných 

či pevných látek. Získaná SHV je kvalitativním ukazatelem stupně samozahřívání, jenž 

může nastat při vystavení vzorku vzduchu při zkušební teplotě. [2] 

 Je u ní dostatečné určit, zda ve vzorku dojde či nedojde k samozáhřevu                 

o dostatečné velikosti a intenzitě pro vznik detekovatelného teplotního rozdílu. [2] 

 Další informace týkající se postupu zkoušky, použitého zařízení, pracovních 

pomůcek, výpočtu nejistot atd., jsou uvedeny v kapitole 9. 

4.4.1. Podstata zkoušky 

 Vzorek hodnocené látky se rovnoměrně nanese na chirurgickou gázu nebo na 

jakýkoliv vhodný, inertní vláknitý substrát s odpovídající absorpční schopností, který gázu 

nahradí. Takto připravený vzorek se poté vloží do vyhřívané komory, která je nahoře 
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otevřená do vzduchu. Teplota, které je dosaženo v takto připraveném vzorku, je 

porovnávána s teplotou stejného množství gázy, která je umístěná v identické komoře. Za 

index hodnoty samovolného zahřátí je pak považována hodnota, o kterou teplota vzorku 

překročila teplotu referenčního vzorku. Doporučená délka zkoušky se pohybuje od 4 do 72 

hodin. Může být však delší, pokud je to požadováno. [2] 

4.5. Metoda infračervené spektroskopie (IČR) 

 Metoda infračervené spektroskopie je jednou z nejdůležitějších analytických 

metod, která je využívána pro vědecké účely. Touto metodou lze studovat prakticky 

jakýkoliv vzorek v jakémkoliv stavu. [28] Nejčastěji se používá k identifikaci složení 

různých materiálů a směsí. [26] 

 Infračervená spektroskopie je nejpoužívanější metodu pro stanovení míry 

opotřebení oleje. V dnešní době je výhradně používána v podobě spektroskopie                   

s Fourierovou transformací (FTIR). Ta umožňuje získávat kvalitní spektra pomocí 

reflexních technik. Předností FTIR spektrometrie je rychlost, může být automatizována      

a eliminuje použití toxických rozpouštědel. [21] Ukázka infračerveného spektrometru        

s Fourierovou transformací je uvedena na obrázku 3. 

 Princip metody FTIR spočívá ve schopnosti elektromagnetického záření 

interagovat s měřeným vzorkem. [26] Technika infračervené spektroskopie je založena na 

vibraci atomů molekuly. Na základě průchodu infračerveného záření skrze vzorek, je část 

tohoto infračerveného záření absorbována jednotlivými molekulami a následně přeměněna 

na energii, která se projeví vibrací těchto molekul.[26][28]  

 U absorbované složky odpovídají jednotlivé absorpce vlnových délek vibračním 

stavům molekul vzorku, na jejichž základě se stanovuje složení vzorku. [26] 

 Infračervené záření se dělí do tří oblastí (blízká, střední, vzdálená). Největší 

význam pro identifikaci a určování chemické struktury má střední oblast (mid-IR v rozsahu 

vlnočtů 4 000 - 400 cm
-1

). Výsledkem měření je infračervené spektrum. To udává závislost 

energie na vlnové délce dopadajícího záření. Energie je pak vyjádřena buď v jednotkách 

absorbance, která udává množství záření pohlceného vzorkem, nebo v jednotkách 

transmitance, která udává množství světla prošlého vzorkem. [26] 
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Obrázek 3: IR spektrometr NICOLET iS10 [autor] 
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5. Experimentální část 

 Je známo, že hlavní příčinou stárnutí olejů je oxidace. Jedná se o zcela přirozený 

jev, který probíhá téměř v každém systému při styku oleje se vzdušným kyslíkem. Zvýšená 

teplota a další skutečnosti, jako je například přístup a zvýšená intenzita světla, její průběh 

ještě urychlují. [12] 

 Cílem diplomové práce je určit závislost mezi stárnutím olejů a jejich sklonem     

k samovznícení. V experimentální části jsem u vybraných vzorků olejů provedla stanovení 

teploty vzplanutí, vznícení a sklonu k samovznícení. Stanovení stupně oxidace metodou 

infračervené spektrometrie (IČR) bylo s použitím stejných vzorků olejů řešeno 

v bakalářské práci [25]. Z tohoto důvodu se touto problematikou v diplomové práci již 

nezabývám.  

 Hodnocenými látkami jsou slunečnicový olej (rafinovaný) a Fermež lněná P 6420. 

Vybrané látky se liší podle svého stupně náchylnosti k samozáhřevu. U fermeže se oproti 

slunečnicovému oleji předpokládá vysoký stupeň náchylnosti k samozáhřevu. Bližší 

specifikace těchto látek je uvedena v kapitolách 5.1 a 5.2.  

 Pro účely diplomové práce, byla provedena úprava vzorků. Vzorky byly nality do 

tmavě hnědých skleněných lahví, aby nedocházelo k oxidaci zvýšenou intenzitou světla     

a vloženy do termostatu značky Huber - viz obrázek 4, kde byly zahřívány po dobu 14-ti    

a 30-ti dnů na teplotu 60 °C. Důvodem zahřívání vybraných látek bylo urychlení jejich 

procesu stárnutí. Zvýšená teplota totiž urychluje průběh oxidace, která je hlavní příčinou 

stárnutí olejů. Do termostatu bylo potřeba nalít kapalinu, která bude vzorky zahřívat na 

požadovanou teplotu. V mém případě byl do termostatu nalit silikonový olej. 
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Obrázek 4: Termostat značky Huber [autor] 

5.1. Slunečnicový olej (rafinovaný) 

 Jedná se o stoprocentní slunečnicový olej - viz. obrázek 5. Výrobcem tohoto oleje 

je společnost ADM Prague s.r.o., se sídlem firmy v Olomouci. Tento olej neobsahuje 

žádné přidané antioxidanty. Kromě toho, že se používá především jako jedlý olej                

v potravinářství, své využití nachází i v dalších průmyslových oblastech, zejména               

v kosmetice nebo se může používat k výrobě barev a laků. Tento olej není klasifikován 

jako nebezpečný ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES 

(CLP) nebo směrnice Rady č. 67/548/EHS. Nebezpečí hrozí pouze v případě, pokud olej 

nasákne do savých materiálů organického původu, jimiž mohou být například minerální 

vlny, textilie, ocelové vlny, papíry, oděvy a další. V takovýchto případech může dojít za 

určitých okolností k samovznícení. [8] V následující tabulce jsou uvedeny fyzikální a 

chemické vlastnosti slunečnicového oleje (rafinovaného) - viz. tabulka 4. 
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Obrázek 5: Slunečnicový olej (rafinovaný) [autor] 

Tabulka 4: Fyzikální a chemické vlastnosti slunečnicového oleje (rafinovaného) [8] 

Fyzikální a chemické vlastnosti slunečnicového oleje (rafinovaného) 

Všeobecné informace 

Skupenství při 20 °C kapalina 

Barva průzračná světle žlutá 

Zápach (vůně) nevýrazný, téměř bez zápachu 

Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

Veličina Hodnota Jednotka 

Hodnota pH nestanoveno - 

Bod varu/rozmezí bodu varu > 300 °C 

Bod vzplanutí > 200 °C 

Hořlavost nestanoveno - 

Tenze par při 20 °C < 0,01 Pa 

Relativní hustota při 20 °C cca 0,910  - 0,925 g.cm
-3

 

Rozpustnost ve vodě nerozpustný g.dm
-3

 

Viskozita při 25 °C cca 45 - 65 mPa.s 

Hustota par nestanoveno - 

Rychlost odpařování nestanoveno dm
3
.h

-1
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5.2. Fermež lněná P 6420 

 Jedná se o směs lněného oleje se sušidlem - viz. obrázek 6. Výrobcem této látky je 

společnost Barvy a laky Hostivař a.s., Praha. Tato fermež mimo jiné obsahuje 

senzibilizující látky < 0,1 % a benzínové frakce (ropné), těžké, hydrogenačně odsířené 

(lakový benzín) < 1 %. Je zařazena do IV. třídy nebezpečnosti podle normy ČSN 65 0201. 

Tato směs neobsahuje těkavé organické látky (obsah lakového benzínu < 1 %). Používá se 

jako ředidlo pro olejové a fermežové barvy. Není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (CLP) a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/45/ES. Stejně jako u slunečnicového oleje i zde hrozí nebezpečí v 

případě, že savé materiály organického původu, jako jsou například bavlna, textilie, prach, 

papír, dřevěné hobliny a další, které jsou nasáklé fermeží, se mohou za určitých okolností 

samovznítit. [7] Fyzikální a chemické vlastnosti fermeže jsou uvedeny níže v tabulce 5. 

 

Obrázek 6: Fermež lněná P 6420 [autor] 
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Tabulka 5: Fyzikální a chemické vlastnosti Fermeže lněné P 6420 [7] 

Fyzikální a chemické vlastnosti Fermeže lněné P 6420 

Všeobecné informace 

Skupenství kapalina 

Barva žlutohnědá až hnědočervená 

Zápach (vůně) po lněném oleji 

Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 

Veličina Hodnota Jednotka 

Hodnota pH při 20 °C neutrální g/l 

Bod vzplanutí > 190 °C 

Teplota vznícení > 260 °C 

Teplota tání nestanoveno °C 

Teplota varu > 250 °C 

Hořlavost hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti - 

Rozpustnost při 20 °C ve vodě nerozpustný g/l 

Hustota cca 0,93 g/cm
3
 

Viskozita kinematická (40 °C) > 20,5 mm
2
/s 

Meze výbušnosti nejsou stanoveny (nevýbušný) - 

Oxidační vlastnosti nevykazuje oxidační vlastnosti - 

Rychlost odpařování nestanoveno - 
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6. Stanovení bodu vzplanutí 

 Stanovení bodu vzplanutí bylo provedeno za dodržení veškerých podmínek a 

předepsaných postupů, které uvádí norma ČSN EN ISO 2719 [16] a za použití 

poloautomatického přístroje Petrotest PMP - 4 - viz. obrázek 7. 

6.1. Pracovní pomůcky 

 K sestavení zkušebního zařízení a následnému stanovení bodu vzplanutí bylo 

potřeba následujících pracovních pomůcek: 

 poloautomatický přístroj PMP - 4, 

 zkušební kelímek opatřený rukojetí, 

 zapalovač. [19] 

6.2. Přístroj PMP-4 

 Pro stanovení bodu vzplanutí u vybraných vzorků metodou uzavřeného kelímku 

podle Penskyho - Martense, byl použit poloautomatický přístroj PMP - 4 - viz. obrázek 7, 

který odpovídá veškerým požadavkům normy [16]. Přístroj měří body vzplanutí v rozsahu 

od 40 °C do 350 °C a je vybaven snímačem barometrického tlaku a snímačem teploty       

Pt-100, který určuje, kdy dojde ke zkušebnímu zapálení vzorku. Přístroj je vybaven             

i programem pro automatický přepočet zjištěné hodnoty na standardní atmosférický tlak      

a výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny podle požadavků normy. Zážeh vzorku je u tohoto 

zařízení možný pouze plynovou tryskou. Přístroj začne po zahájení testu míchat vzorek     

v kelímku, provede zkušební zážeh vzorku a současně začne vzorek ohřívat. Nárůst teploty 

vzorku je po celou dobu měření zobrazen na displeji. Bližší použití přístroje je uvedeno     

v následující kapitole 6.3. [19][27]  
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Obrázek 7: Přístroj PMP - 4 [autor] 

6.3. Pracovní postup 

 V následujícím pracovním postupu jsou uvedeny podrobnosti vlastního 

stanovování bodů vzplanutí. Jednotlivé kroky měření jsou uvedeny níže. 

1. Před vlastním stanovením byl vždy změřen a zaznamenán atmosférický tlak okolí 

a teplota v laboratoři. Atmosférický tlak okolí v blízkosti přístroje byl změřen 

přenosným tlakoměrem. Teplota v laboratoři pak zařízením umístěným na zdi                

u vstupních dveří do laboratoře. [16][19] 

2. Do zkušebního kelímku byla po rysku nalita zkoušená kapalina (slunečnicový olej 

(rafinovaný) a fermež lněná). Poté se kelímek vložil do zahřívací komory 

přístroje. [16][19]  

3. Na zkušební kelímek se nasadilo víčko s míchadlem a do otvoru  na víčku           

se vložil teploměr. [16][19] 

4. Otočnou hlavici přístroje bylo nutné umístit do měřící polohy tak, aby silikonová 

hadička, sloužící jako spojka mezi motorem a míchadlem, dosedla na hřídel 



34 

 

míchadla. Dále byla zkontrolována i poloha ramínka, jenž slouží pro ovládání 

clony na víčku. [16][19] 

5. Po provedení předchozích bodů, bylo možné přístroj zapojit do elektrického 

proudu a zapnout ho hlavním vypínačem, jenž se nachází na zadní straně tohoto 

zařízení. Přístroj vždy po zapnutí provedl autotest, jenž je ukončený zvukovým 

signálem a na displeji je zobrazen klidový stav přístroje (hlášení STANDBY). 

[16][19] 

6. Dále je důležité zkontrolovat nastavenou metodu měření, která je dopředu zvolena 

na hodnotě: metoda A normy ČSN EN ISO 2719, jenž je určena pro vzorky o 

nízké viskozitě. Na displeji se musí objevit hlášení EN-A-LowVisc. [16][19] 

7. Dalším důležitým krokem je zadání a uložení očekávaného bodu vzplanutí do 

přístroje. Tyto hodnoty byly zjištěny z bezpečnostních listů [7] a [8] zkoušených 

látek. [16][19] 

8. Na stole se otevřel plynový ventil, vyčkalo se cca 20 s a zapálil se zkušební i 

pomocný plamen. Pomocí regulátoru se jejich velikost seřídila na průměr             

3 až 4 mm. [16][19] 

9. Nyní byl přístroj připraven k měření. Zkouška se zahájila stisknutím tlačítka 

RUN. Po startu bylo automaticky zahájeno zahřívání a míchání zkoušené kapaliny 

v kelímku a bylo provedeno zkušební zapálení vzorku. Průběh testu je na displeji 

signalizován údajem RUNNING a hodnota teploty se zvyšuje. [16][19] 

10. Poté, co se teplota vzorku vyšplhala na 23 °C ± 5 °C pod zadanou hodnotu 

očekávaného bodu vzplanutí, zazněl zvukový signál a byl proveden první 

zážehový test. Tato hodnota byla zaznamenána. Následující zážehové testy byly 

pravidelně prováděny při teplotách, které byly násobkem 2 °C od prvního 

zážehového testu. Zda došlo či nedošlo ke vzplanutí, se u tohoto zařízení hodnotí 

vizuálně okénky ve víčku, jimiž se sleduje prostor nad kapalinou a které se během 

testů otevírají. [16][19] 

11. Když bylo zaznamenáno vzplanutí, test se ukončil tlačítkem STOP. Toto tlačítko 

však bylo nutné stisknout na tak dlouhou dobu, dokud nezazněl zvukový signál. V 

opačném případě došlo k nesprávnému ukončení a stanovení se muselo opakovat. 
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Vzplanutí se projevovalo zábleskem ve zkušebním kelímku a slabým dutým 

zvukem. [16][19] 

12. Ve chvíli, kdy zazní zvukový signál, se na displeji zobrazí hodnota bodu 

vzplanutí, zkorigovaná na standardní atmosférický tlak a zaokrouhlená dle 

požadavků normy a potvrzení, zda test proběhl správně (hlášení „FPok”) nebo se 

nezdařil. V tomto případě se na displeji objevilo chybové hlášení - viz. tabulka 6. 

[16][19] 

13. Při správném provedení testu byla zjištěná hodnota zaznamenána. Všechny tři 

hodnoty, tzn. hodnotu naměřeného bodu vzplanutí, zkorigovanou na standardní 

atmosférický tlak a zaokrouhlenou dle normy, bylo možné pomocí tlačítka 

ENTER a šipek zobrazit na displeji. [16][19] 

14. Pokud se na displeji po ukončení zkoušky objevilo chybové hlášení, zkouška se 

opakovala za upravených podmínek. [16][19] 

15. Po ukončení zkoušky se zastavil plynový hořák a z přístroje se vyndal zkušební 

kelímek, který se odložit na stůl na speciální podložku. Když byl vzorek 

dostatečně vychladlý, vyléval se do určené nádoby v digestoři. [16][19] 

16. Vychladlý kelímek se před dalším stanovením důkladně očistil papírovým 

ubrouskem. [16][19] 

17. Před dalším stanovením bylo potřeba nechat přístroj minimálně 10 minut 

vychladnout. Chlazení bylo urychleno pomocí stlačeného vzduchu. [16][19] 

18. Výsledný bod vzplanutí byl určen tak, že se z naměřených teplot, zkorigovaných 

na standardní atmosférický tlak, vypočítal aritmetický průměr a ten byl podle 

požadavku normy zaokrouhlen na nejbližší 0,5 °C. [16][19] 
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Tabulka 6: Chybová hlášení [16][19] 

Chybová hlášení 

Test was stopped - Gradient to low 

Test byl automaticky ukončen. Důvodem je 

nízký gradient ohřevu nebo špatný kontakt 

snímače teploty. 

FPinval 

Test je neplatný, protože bod vzplanutí byl 

detekován již při prvním zážehovém testu. 

Nutno provést novou zkoušku a zadat vyšší 

hodnotu předpokládaného bodu vzplanutí. 

FPlow 

Test je neplatný. Musí se provést nová zkouška 

a zadat nižší hodnota předpokládaného bodu 

vzplanutí. 

FPhigh 

Test je neplatný. Musí se provést nová zkouška 

a zadat vyšší hodnota předpokládaného bodu 

vzplanutí. 

OVERFLOW NO FLASHPOINT 

Test je neplatný. Provede se nová zkouška a 

zadá se vyšší hodnota předpokládaného bodu 

vzplanutí. Test byl ukončen přístrojem. 

6.4. Naměřená data 

 Pro každou z uvedených látek, tedy pro slunečnicový olej (rafinovaný) a fermež 

lněnou, byly provedeny tři stanovení bodu vzplanutí. První stanovení bylo uděláno pro 

vzorek skladovaný v laboratorních podmínkách. Zbývající dvě zkoušky pak pro vzorky, 

které byly zahřívány na teplotu 60 °C a to po dobu čtrnácti a třiceti dnů.  

6.4.1. Nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný)  

 Důležitým krokem pro určení bodu vzplanutí je zadání očekávaného bodu 

vzplanutí do přístroje. V bezpečnostním listu [8] byla pro slunečnicový olej uvedena 

hodnota bodu vzplanutí větší než 200 °C a v tabulkách [23] byl uveden bod vzplanutí    

229 °C. Pro přesnější určení této hodnoty byl využit program pro vyhledávání bodu 

vzplanutí SEARCH - LoVis. Výsledek tohoto testu (245 °C) byl zadán a uložen do 
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přístroje jako očekávaný bod vzplanutí. Při této teplotě však ke vzplanutí nedošlo. Test byl 

automaticky ukončen a na displeji se objevilo chybové hlášení „OVERFLOW NO 

FLASHPOINT”. Z tohoto důvodu byla pro další stanovení nastavená vyšší hodnota 

předpokládaného bodu vzplanutí a to 270 °C. U tohoto pokusu sice došlo ke vzplanutí, ale 

po jeho ukončení se na displeji opět zobrazilo chybové hlášení „FPhigh”. Test byl tedy 

znovu neplatný a pro další zkoušku bylo potřeba zadat vyšší teplotu. Na přístroji jsem tedy 

nastavila teplotu 282 °C. Při této hodnotě došlo ke vzplanutí a platnost testu byla potvrzena 

hlášením „FPok”. Správnost naměřené hodnoty byla dvakrát potvrzena opakovaným 

stanovením. Naměřené hodnoty se nelišily o více než 2 °C. Platnost testu byla tedy 

potvrzena a výsledný bod vzplanutí je 279,5 °C. Všechny naměřené hodnoty včetně dalších 

skutečností jsou uvedeny níže v tabulce 7. 

Tabulka 7: Stanovení bodu vzplanutí pro nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

Stanovení bodu vzplanutí pro nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

Očekávaný FP [°C] 245,0 270,0 282,0 282,0 282,0 

Hlášení OVERFLOW NO FLASHPOINT FPhigh FPok FPok FPok 

1. Zážehový test [°C] 222,9 247,9 259,9 259,9 259,9 

FP uncorr [°C] - 278,1 278,1 278,1 278,1 

FP corr [°C] - 280,1 280,2 279,5 279,4 

FP corrnd [°C] - 280,0 280,0 279,5 279,5 

Výsledný bod vzplanutí 

(zaokrouhlený dle normy) 
279,5 °C 

Stanoviště ČSN EN ISO 2719, Pensky - Martens 3, přístroj Petrotest PMP - 4 

Podmínky při práci 

 v laboratoři 

Teplota 25,6 °C 

Tlak 94 700 Pa 
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6.4.2. Slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů  

 Na základě předchozího měření byla pro první test nastavena hodnota 

očekávaného bodu vzplanutí na 280 °C. Při této teplotě sice ke vzplanutí došlo, ale po 

ukončení testu se na displeji ukázalo chybové hlášení „FPlow”. Test byl tedy neplatný a 

bylo potřeba nastavit nižší teplotu. Pro další stanovení jsem na přístroji nastavila teplotu 

265 °C. Při této teplotě došlo ke vzplanutí a platnost testu byla potvrzena hlášením „FPok”. 

Správnost naměřené hodnoty byla opět dvakrát potvrzena opakovaným stanovením a 

naměřené hodnoty se nelišily o více než 2 °C. Platnost testu byla tedy potvrzena. Výsledný 

bod vzplanutí je u tohoto stanovení 268 °C. Všechny naměřené hodnoty a další skutečnosti 

jsou uvedeny níže v tabulce 8. 

Tabulka 8: Stanovení bodu vzplanutí pro slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů 

Stanovení bodu vzplanutí pro slunečnicový olej (rafinovaný) 

zahřívaný 14 dnů 

Očekávaný FP [°C] 280,0 265,0 265,0 265,0 

Hlášení FPlow FPok FPok FPok 

1. Zážehový test [°C] 257,9 242,9 242,9 242,9 

FP uncorr [°C] 264,1 267,2 267,1 267,1 

FP corr [°C] 264,7 268,1 268,0 268,1 

FP corrnd [°C] 264,5 268,0 268,0 268,0 

Výsledný bod vzplanutí 

(zaokrouhlený dle normy) 
268,0 °C 

Stanoviště ČSN EN ISO 2719, Pensky - Martens 3, přístroj Petrotest PMP - 4 

Podmínky při práci 

 v laboratoři 

Teplota 25,4 °C 

Tlak 98 900 Pa 
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6.4.3. Slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů  

 Hodnotu očekávaného bodu vzplanutí jsem pro první test nastavila na 265 °C. 

Opět jsem vycházela z předchozího měření, kde byla tato teplota výsledná. Test byl 

neplatný. Na displeji se objevilo chybové hlášení „FPlow”, které říká, že je potřeba snížit 

teplotu. Proto jsem při dalším testu nastavila teplotu na 245 °C a celý pokus jsem 

opakovala s novým vzorkem. Ke vzplanutí došlo. Platnost byla potvrzena hlášením „FPok” 

a správnost naměřené hodnoty byla dvakrát potvrzena opakovaným stanovením. Naměřené 

hodnoty se opět nelišily o více než 2 °C. Platnost testu byla potvrzena a výsledným bodem 

vzplanutí je teplota 242 °C. Naměřené hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce 9. 

Tabulka 9: Stanovení bodu vzplanutí pro slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů 

Stanovení bodu vzplanutí pro slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů 

Očekávaný FP [°C] 265,0 245,0 245,0 245,0 

Hlášení FPlow FPok FPok FPok 

1. Zážehový test [°C] 242,9 222,9 222,9 222,9 

FP uncorr [°C] 245,1 241,1 241,1 241,1 

FP corr [°C] 245,8 241,8 241,8 241,7 

FP corrnd [°C] 246,0 242,0 242,0 241,5 

Výsledný bod vzplanutí 

(zaokrouhlený dle normy) 
242,0 °C 

Stanoviště ČSN EN ISO 2719, Pensky - Martens 3, přístroj Petrotest PMP - 4 

Podmínky při práci 

 v laboratoři 

Teplota 19,6  °C 

Tlak 99 600 Pa 
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6.4.4. Nezahřívaná fermež lněná  

 Pro fermež byl očekávaný bod vzplanutí zjištěn z bezpečnostního listu [7]. Jeho 

hodnota má být podle tohoto dokumentu větší než 190 °C. Proto jsem pro první test zadala 

do přístroje teplotu 200 °C. Při této teplotě došlo ke vzplanutí, ale po ukončení testu se na 

displeji ukázalo chybové hlášení „FPlow”. Test byl v tomto případě neplatný a pro další 

stanovení jsem proto zadala nižší teplotu, a to 180 °C. Ale i při ní se na displeji ukázalo 

chybové hlášení „FPlow”. Teplotu jsem tedy snížila na 175 °C. Ke vzplanutí došlo a 

platnost testu byla potvrzena hlášením „FPok”. Aby byla potvrzena správnost naměřené 

hodnoty, provedla jsem ještě další dvě stanovení při téže teplotě. Naměřené hodnoty se 

nelišily o více než 2 °C. Platnost testu byla potvrzena. Výsledným bodem vzplanutí je 

teplota 172,5 °C. Naměřené hodnoty a další skutečnosti, související se stanovením, jsou 

uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10: Stanovení bodu vzplanutí pro nezahřívanou fermež lněnou 

Stanovení bodu vzplanutí pro nezahřívanou fermež lněnou 

Očekávaný FP [°C] 200,0 180,0 175,0 175,0 175,0 

Hlášení FPlow FPlow FPok FPok FPok 

1. Zážehový test [°C] 177,9 157,9 152,9 152,9 152,9 

FP uncorr [°C] 180,1 174,2 171,1 171,1 171,1 

FP corr [°C] 181,4 175,5 172,4 172,4 172,5 

FP corrnd [°C] 181,5 175,5 172,5 172,5 172,5 

Výsledný bod vzplanutí 

(zaokrouhlený dle normy) 
172,5 °C 

Stanoviště ČSN EN ISO 2719, Pensky - Martens 3, přístroj Petrotest PMP - 4 

Podmínky při práci  

v laboratoři 

Teplota 25,9  °C 

Tlak 97 100 Pa 
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6.4.5. Fermež lněná zahřívaná 14 dnů  

 Hodnotu očekávaného bodu vzplanutí jsem pro první stanovení nastavila na     

175 °C. Ke vzplanutí nedošlo, test byl ukončen přístrojem a na displeji se zobrazilo 

chybové hlášení „OVERFLOW NO FLASHPOINT”. Pro další test bylo potřeba teplotu 

navýšit. Proto jsem do přístroje zadala hodnotu 190 °C, při které ke vzplanutí došlo a na 

displeji se zobrazilo hlášení „FPok”, potvrzující platnost testu. Správnost naměřené 

hodnoty byla ještě dvakrát potvrzena opakovaným stanovením. Opět se naměřené hodnoty 

nelišily o více než 2 °C. Výsledný bod vzplanutí je 189 °C. Tabulka 11 obsahuje všechny 

naměřené hodnoty včetně dalších skutečností. 

Tabulka 11: Stanovení bodu vzplanutí pro fermež lněnou zahřívanou 14 dnů 

Stanovení bodu vzplanutí pro fermež lněnou zahřívanou 14 dnů 

Očekávaný FP [°C] 175,0 190,0 190,0 190,0 

Hlášení OVERFLOW NO FLASHPOINT FPok FPok FPok 

1. Zážehový test [°C] 152,9 167,9 167,9 167,9 

FP uncorr [°C] - 188,3 188,1 188,2 

FP corr [°C] - 189,2 189,1 189,1 

FP corrnd [°C] - 189,0 189,0 189,0 

Výsledný bod vzplanutí 

(zaokrouhlený dle normy) 
189,0 °C 

Stanoviště ČSN EN ISO 2719, Pensky - Martens 3, přístroj Petrotest PMP - 4 

Podmínky při práci 

 v laboratoři 

Teplota 24,4  °C 

Tlak 98 400 Pa 
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6.4.6. Fermež lněná zahřívaná 30 dnů  

 Pro fermež, která byla zahřívána po dobu 30 dnů, jsem do přístroje zadala 

očekávaný bod vzplanutí 190 °C. Ke vzplanutí sice došlo, avšak na displeji se ukázalo 

chybové hlášení „FPlow”, které říká, že je test neplatný a je potřeba provést novou 

zkoušku a zadat nižší hodnotu očekávaného bodu vzplanutí. Pro novou zkoušku jsem tedy 

do přístroje zadala teplotu 185 °C, při které došlo ke vzplanutí. Test byl potvrzen hlášením 

„FPok”. Následující dvě stanovení potvrdily správnost naměřené hodnoty. Rozdíl mezi 

naměřenými hodnotami nebyl větší než 2 °C. Výsledný bod vzplanutí je v tomto případě 

185,5 °C. Přehled všech naměřených hodnot včetně dalších informací je uveden v     

tabulce 12. 

Tabulka 12: Stanovení bodu vzplanutí pro fermež lněnou zahřívanou 30 dnů 

Stanovení bodu vzplanutí pro fermež lněnou zahřívanou 30 dnů 

Očekávaný FP [°C] 190,0 185,0 185,0 185,0 

Hlášení FPlow FPok FPok FPok 

1. Zážehový test [°C] 167,9 162,9 162,9 162,9 

FP uncorr [°C] 182,1 185,1 185,1 185,0 

FP corr [°C] 182,5 185,5 185,6 185,6 

FP corrnd [°C] 182,5 185,5 185,5 185,5 

Výsledný bod vzplanutí 

(zaokrouhlený dle normy) 
185,5 °C 

Stanoviště ČSN EN ISO 2719, Pensky - Martens 3, přístroj Petrotest PMP - 4 

Podmínky při práci  

v laboratoři 

Teplota 24,9 °C 

Tlak 100 100 Pa 
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6.5. Výpočet nejistot měření 

 Postup pro výpočet nejistot byl převzat z diplomové práce [1]. Výpočet byl 

realizován pro teploty vzplanutí zkorigované na standardní atmosférický tlak.  

6.5.1. Postup při výpočtu nejistot 

 Výpočet nejistot byl proveden v následujícím pořadí:  

1. Výpočet výběrového průměru    z hodnot ti podle rovnice 2: [1]  

     
 

 
    

 

   

      

 

rovnice 2 

2. Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle 

rovnice 3: [1] 

   
                     rovnice 3 

 

3. Výpočet standardních nejistot uA a uB, z nichž se vypočítala kombinovaná 

standardní nejistota uC a rozšířená standardní nejistota U. [1] 

 Postup výpočtu těchto nejistot byl proveden následovně:  

1. Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 [1] 

            
            

    

          
  °    

  

rovnice 4 
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 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bylo třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13, podle následující rovnice 5. [1]

                  rovnice 5

Tabulka 13: Hodnoty korekčních koeficientů pro jednotlivé počty opakovaných měření [1] 

n 9 8 7 6 5 4 3 2 

k 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,3 7,0 

2. Standardní nejistota uB 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod k 

obsluze a z rozlišitelnosti. [1] 

a) Nejistota z návodu k obsluze 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . Do 

rovnice 6 jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. [1]  

     
 

 
       rovnice 6

b) Nejistota z rozlišitelnosti 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1]

     
 

 
      rovnice 7

 Celková standardní nejistota uB - rovnice 8 [1] 

          
       

        rovnice 8
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3. Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 [1] 

         
      

       
 rovnice 9

4. Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 [1] 

             rovnice 10

 Výsledné hodnoty byly zaokrouhleny nejvýše na čtyři desetinná místa. Výsledný 

bod vzplanutí hodnocených látek byl s vyčíslenou přesností zaokrouhlen nejvýše na jedno 

desetinné místo - viz. tabulka 14. Postup výpočtu nejistot pro jednotlivé vzorky 

hodnocených látek jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Tabulka 14: Výsledné body vzplanutí s vyčíslenou přesností 

Druh látky Stav látky Nejistoty měření 

S
lu

n
eč

n
ic

o
v
ý
 o

le
j 

(r
a
fi

n
o
v
a
n

ý
) 

Nezahřívaný (279,7 ± 2,0) °C 

Zahřívaný 14 dnů (268,1 ± 1,9) °C 

Zahřívaný 30 dnů (241,8 ± 1,8) °C 

F
er

m
ež

 l
n

ěn
á
 

Nezahřívaná (172,4 ± 1,4) °C 

Zahřívaná 14 dnů (189,1 ± 1,5) °C 

Zahřívaná 30 dnů (185,6 ± 1,4) °C 
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6.6. Diskuse k výsledkům  

 Pro každou z testovaných látek jsem provedla tři stanovení bodů vzplanutí. První 

stanovení bylo uděláno pro látku, která byla skladovaná v laboratorních podmínkách. Další 

dvě stanovení pak pro látky zahřívané v termostatu na 60 °C a to po dobu 14-ti a 30-ti dnů.  

 Aby bylo měření co nejpřesnější, vypočítala jsem pro jednotlivá stanovení 

nejistoty měření, které zohledňují všechny jeho chyby (náhodné i systematické). Pro 

výpočet nejistot byly použity výsledné teploty vzplanutí, zkorigované na standardní 

atmosférický tlak, protože jednotlivá měření probíhala v různé dny s odlišnými hodnotami 

atmosférického tlaku a nebylo by tedy možné je efektivně porovnat. Podrobný postup 

jejich výpočtu je uveden v příloze č. 1. 

 Přehled výsledných bodů vzplanutí u vybraných látek uvádím níže v tabulce 15. 

Body vzplanutí jsou zde uvedeny nejdříve nezaokrouhlené s vyčíslenými nejistotami, ale 

jelikož norma ČSN EN ISO 2719 [16] uvádí, že se výsledný bod vzplanutí zkorigovaný na 

standardní atmosférický tlak má zaznamenat zaokrouhlený na nejbližší 0,5 °C, proto zde 

uvádím i tuto podmínku. 
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Tabulka 15: Přehled výsledných bodů vzplanutí u vybraných látek 

Druh látky Stav látky Nejistoty měření 
Zaokrouhlení dle normy 

ČSN EN ISO 2719 

S
lu

n
eč

n
ic

o
v
ý

 o
le

j 

(r
a

fi
n

o
v

a
n

ý
) 

Nezahřívaný (279,7 ± 2,0) °C 279,5 °C 

Zahřívaný 14 dnů (268,1 ± 1,9) °C 268,0 °C 

Zahřívaný 30 dnů (241,8 ± 1,8) °C 242,0 °C 

F
er

m
ež

 l
n

ěn
á
 

Nezahřívaná (172,4 ± 1,4) °C 172,5 °C 

Zahřívaná 14 dnů (189,1 ± 1,5) °C 189,0 °C 

Zahřívaná 30 dnů (185,6 ± 1,4) °C 185,5 °C 

 U slunečnicového oleje (rafinovaného) se výsledný bod vzplanutí postupem času 

snižoval. Rozdíl mezi vzorkem, který nebyl zahřívaný a vzorkem zahřívaným 14 dnů, je 

větší než 11 °C. Mezi zahřívanými vzorky je pak rozdíl teplot 26 °C.  

 Jinak tomu bylo v případě lněné fermeže. Bod vzplanutí byl u 14 dnů zahřívané 

fermeže vyšší než u vzorku skladovaného v laboratorních podmínkách a to o 16,5 °C. Mezi 

zahřívanými vzorky však došlo k poklesu teploty vzplanutí o více než 3 °C.  

 Snižování bodů vzplanutí u obou látek zvyšuje nebezpečí vzniku požáru. Je tedy 

potřeba přijmout patřičná preventivní opatření, mezi které patří i řádné ohodnocení 

požárního nebezpečí.  

 Pro lepší představu, jsem celý průběh vzplanutí u vybraných látek vyjádřila 

graficky - viz. obrázek 8. Výsledné body vzplanutí jsou zde zaokrouhleny podle normy 

ČSN EN ISO 2719 [16]. 
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Obrázek 8: Průběh bodů vzplanutí u vybraných látek 
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7. Stanovení teploty vznícení 

 Stanovení teploty vznícení bylo provedeno za dodržení veškerých podmínek a 

předepsaných postupů, které uvádí norma ČSN EN 14522 [15] a návod pro měření [20].  

7.1. Pracovní pomůcky 

 Pro stanovení teploty vznícení bylo potřeba následujících pracovních pomůcek: 

 přístroj odpovídající požadavkům normy [15], 

 digitální pipeta, 

 zrcadlo pro sledování vznícení, 

 stopky kalibrované v jednosekundových intervalech, 

 zařízení pro čištění zkušební nádoby. [15][20] 

7.2. Zkušební zařízení 

 Pro stanovení teploty vznícení bylo použito zařízení od společnosti CLASIC CZ, 

spol. s r.o. - viz. obrázek 9, které odpovídá požadavkům normy [15]. Zařízení je určeno k 

ohřevu látek do teploty 600 °C a to pomocí odporového ohřevu. Zkušební nádobou je 

Erlenmeyerova baňka o objemu 200 ml - viz. obrázek 10. Baňka se vloží do držáku            

a zasune do elektrické pece, kde je zahřívána na požadovanou teplotu. Teplota pece je 

regulována pomocí elektronického regulátoru CLARE 4.0. Pomocí regulátoru lze 

požadovanou teplotu baňky udržovat s přesností ± 1 °C. Teplota baňky (dno, střed a její 

horní část) je měřena třemi termočlánky typu K. [10][15][20]  
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Obrázek 9: Sestava zkušebního zařízení [autor] 

 

Obrázek 10: Erlenmeyerova baňka [autor] 

7.3. Pracovní postup 

 Následující pracovní postup uvádí veškeré skutečnosti vlastního měření teploty 

vznícení. Celý postup měření je uveden níže. 

1. Před vlastním měřením bylo potřeba vyčistit zkušební nádobu stlačeným 

vzduchem, aby se v ní nenacházely jakékoliv usazeniny a nastavit příslušné 

zařízení, které slouží ke stanovení teploty vznícení hořlavé kapaliny podle      

ČSN EN 14522. [15][20] 
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2. Přístroj se nejdříve zapne hlavním vypínačem. Poté se pomocí regulátoru teploty 

na ovládacím panelu nastaví požadovaná teplota. [15][20] 

3. Po nastavení příslušné teploty a zapnutí regulátoru je nutné vyčkat až do doby, 

kdy je Erlenmeyerova baňka vyhřátá na požadovanou teplotu. To znamená, že 

dno, střed i horní část baňky musí ukazovat požadovanou teplotu, která se nebude 

lišit o více než  ± 1 °C. V mém případě jsem prováděla stanovení až v době, kdy 

byly všechny tři teploty ustáleny na stejné hodnotě. [15][20] 

4. Množství zkoušené hořlavé kapaliny, které se pohybuje přibližně v rozmezí       

0,1 až 0,3 ml, se nastříkne do baňky. Optimální množství se totiž pro každou 

hořlavou kapalinu liší. Po konzultaci s vedoucí práce, bylo odebráno množství 

150 μl. Odběr požadovaného množství vzorku jsem provedla digitální pipetou, 

která byla nastavena na tuto hodnotu. [15][20] 

5. Od okamžiku nástřiku hořlavé kapaliny do baňky až do jejího vznícení se začne 

měřit stopkami čas s přesností na 1 vteřinu. Za vznícení se považuje jakýkoliv 

viditelný plamen, který je pozorován pomocí zrcadla, jenž je umístěno nad 

zkušebním zařízením. U tohoto zařízení se však vznícení vesměs projevuje 

vyšlehnutím plamene z ústí baňky. Proto je zakázáno, z bezpečnostních důvodů, 

naklánět se nad přístroj. [15][20] 

6. Z baňky, po prvním vznícení, unikají zplodiny hoření a existuje zde možnost, že 

dojde k jejich druhému vznícení přibližně 2 minuty po prvním vznícení. Vyčištění 

baňky se proto provádí až po uplynutí této doby. Erlenmeyerova baňka se před 

započetím každého měření vyčistí stlačeným vzduchem, což vede k poklesu 

teploty zkušební nádoby. Z tohoto důvodu se musí vždy vyčkat, než se přístroj 

opět zahřeje na požadovanou teplotu. [15][20] 

7. Jestliže do 5 minut od nástřiku hořlavé kapaliny nedojde ke vznícení, zkouška se 

ukončí, baňka se vyčistí stlačeným vzduchem, nastaví se vyšší teplota, minimálně 

o 5 °C, a celý postup zkoušky se opakuje výše uvedeným způsobem. [15][20] 

8. Pokud však do 5 minut od nástřiku hořlavé kapaliny ke vznícení dojde, teplota se 

naopak sníží minimálně o 5 °C. V případě, že při snížení teploty ke vznícení 

nedojde, zkusí se při stejné teplotě změnit velikost dávky. Když dojde ke vznícení 
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při změně dávky, pokračuje se dále s touto dávkou. Velikost dávky jsem v mé 

diplomové práci, po poradě s vedoucí práce, neměnila. [15][20] 

9. Jestliže byla zjištěna teplota, při které došlo ke vznícení, a teplota o 5 °C nižší, při 

které ke vznícení nedošlo, pak se nastaví teplota zkoušky o 2 °C nižší, než je 

nejnižší zjištěná teplota, při které ke vznícení došlo. Touto zkouškou se potvrdí 

teplota vznícení s přesností na 2 °C. [15][20] 

10. Do výsledkové tabulky se zanesou naměřené teploty včetně výsledků zkoušek 

(došlo ke vznícení X, nedošlo ke vznícení 0), naměřené indukční doby ve 

vteřinách a množství nastřikované zkoušené kapaliny. V poznámce je pak 

uvedeno, zda došlo ke druhému vznícení. [15][20] 

7.4. Naměřená data 

 Stanovení teploty vznícení podle normy ČSN EN 14522 [15] bylo uděláno pro 

obě již zmiňované látky, tedy pro slunečnicový olej (rafinovaný) a fermež lněnou, a to 

rovnou třikrát pro každou z nich. První stanovení bylo uděláno pro vzorek skladovaný v 

laboratorních podmínkách. Zbývající dvě zkoušky pak pro vzorky, které byly zahřívány v 

termostatu na teplotu 60 °C a to po dobu čtrnácti a třiceti dnů.  

 Veškeré podrobnosti vlastního měření jsou uvedeny v kapitole 7.3. Výchozí 

teploty byly zjištěny z tabulek nebo bezpečnostních listů. 

7.4.1. Nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný)  

 Pro slunečnicový olej byla výchozí teplota vznícení zjištěna z tabulek [23]. 

Hodnota, která zde byla uvedena je 370 °C. Na ovládacím panelu přístroje jsem však po 

poradě s vedoucí práce nastavila nejdříve teplotu nižší, a to 300 °C. Po ustálení teploty, 

kdy všechny tři ukazatele, tedy dno, střed a horní část baňky, ukazovaly stejnou teplotu, 

jsem provedla první aplikaci zkoušeného vzorku do baňky (dávka 150 μl). Po uplynutí 5-ti 

minutového intervalu ke vznícení nedošlo. Stejný průběh se opakoval i při zvýšení teplot 

na 350 °C, 400 °C a 420 °C. Ke vznícení se stejným množstvím nastřikované látky došlo 

až při teplotě 425 °C. Naměřená indukční doba činila 15 s. Ke druhému vznícení však již 

nedošlo. Baňku jsem po ukončení zkoušky vyčistila stlačeným vzduchem a na přístroji 
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jsem nastavila teplotu pouze o 2 °C nižší, než je nejnižší teplota, při které došlo ke vznícení 

(tedy z 425 °C na 423 °C), protože při teplotě 420 °C ke vznícení v předešlém stanovení 

nedošlo. Při 423 °C došlo ke vznícení a naměřená indukční doba byla 26 s. Ke druhému 

vznícení při této teplotě nedošlo. Aby byla potvrzena správnost naměřených hodnot, 

provedla jsem stanovení pro všechny tři teploty (425 °C, 420 °C a 423 °C) ještě jednou. 

Opakované stanovení potvrdily správnost naměřených hodnot, lišila se pouze indukční 

doba u 423 °C (20 s). Výslednou teplotou vznícení je 423 °C s vyčíslenou přesností      

(423 ± 2) °C. Tabulka 16 obsahuje všechny naměřené hodnoty včetně dalších skutečností. 

Tabulka 16: Stanovení teploty vznícení pro nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

Stanovení teploty vznícení pro nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

Naměřená teplota 
Výsledek 

zkoušky 

Naměřená 

indukční doba 

Množství nastřikované 

hořlavé kapaliny 

Druhé 

vznícení 

300 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

350 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

400 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

420 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

425 °C X 15 s 0,15 ml 0 

423 °C X 26 s 0,15 ml 0 

Opakované stanovení pro potvrzení správnosti naměřené hodnoty 

425 °C X 15 s 0,15 ml 0 

420 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

423 °C X 20 s 0,15 ml 0 

Výsledná teplota 

vzplanutí 
423 °C 

Podmínky při práci 

v laboratoři 

Teplota 25,6 °C 

Tlak 94 700 Pa 
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7.4.2. Slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů  

 Pro slunečnicový olej, který byl zahřívaný po dobu 14 dnů, jsem na ovládacím 

panelu přístroje nastavila výchozí teplotu na 425 °C, která byla výslednou teplotou 

vznícení předchozího měření. Po ustálení teploty jsem do baňky nastříkla dávku 150 μl. Ke 

vznícení došlo za 9 s a do dvou minut od prvního vznícení bylo zpozorováno ještě jedno 

vznícení. Snížila jsem proto teplotu o 5 °C, při níž rovněž došlo ke vznícení za 15 s, ale již 

bez dalšího vznícení. Teplotu jsem tedy snížila o dalších 5 °C a ke vznícení během 5-ti 

minutového intervalu nedošlo. Na přístroji jsem proto nastavila teplotu o 2 °C nižší než je 

nejnižší teplota, při které došlo ke vznícení (tedy z 420 °C na 418 °C). Ovšem i při této 

hodnotě ke vznícení nedošlo. Pro ověření správnosti naměřené hodnoty (420 °C) jsem 

stanovení opakovala. Opakované stanovení potvrdilo teplotu 420 °C jako výslednou 

teplotu vznícení s přesností (420 ± 2) °C. Odlišná byla pouze indukční doba u této teploty, 

která činila 8 s. Všechny naměřené údaje včetně dalších informací uvádí tabulka 17.  

Tabulka 17: Stanovení teploty vznícení pro slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů 

Stanovení teploty vznícení pro slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů 

Naměřená teplota 
Výsledek 

zkoušky 

Naměřená 

indukční doba 

Množství nastřikované 

hořlavé kapaliny 

Druhé 

vznícení 

425 °C X 9 s 0,15 ml X 

420 °C X 15 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

Opakované stanovení pro potvrzení správnosti naměřené hodnoty 

420 °C X 8 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

Výsledná teplota 

vznícení 
420 °C 

Podmínky při práci 

v laboratoři 

Teplota 25,4 °C 

Tlak 98 900 Pa 
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7.4.3. Slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů  

 Pro slunečnicový olej, který byl zahřívaný po dobu 30 dnů, jsem na ovládacím 

panelu přístroje nastavila výchozí teplotu na 420 °C, která byla výslednou teplotou 

vznícení při měření slunečnicového oleje, zahřívaného po dobu 14 dnů. Poté, co se teplota 

ustálila, jsem do baňky nastříkla dávku 150 μl. Ke vznícení došlo za 12 s. Do dvou minut 

od prvního vznícení bylo zpozorováno ještě jedno vznícení. Snížila jsem proto teplotu       

o    5 °C, při níž už ale během 5-ti minutového intervalu ke vznícení nedošlo. Na přístroji 

jsem tedy nastavila teplotu o 2 °C nižší než je nejnižší teplota, při které došlo ke vznícení          

(z 420 °C na 418 °C). Při teplotě 418 °C došlo ke vznícení a naměřená indukční doba 

činila 31 s. Správnost naměřených hodnot byla ověřena opakovaným stanovením. Lišila    

se pouze indukční doba u teploty 418 °C, u které ke vznícení proběhlo za 35 s. Výsledná 

teplota vznícení je 418 °C s přesností (418 ± 2) °C. Naměřené hodnoty a další informace   

z měření jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: Stanovení teploty vznícení pro slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů 

Stanovení teploty vznícení pro slunečnicový olej (rafinovaný)zahřívaný 30 dnů 

Naměřená teplota 
Výsledek 

zkoušky 

Naměřená 

indukční doba 

Množství nastřikované 

hořlavé kapaliny 

Druhé 

vznícení 

420 °C X 12 s 0,15 ml X 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C X 31 s 0,15 ml 0 

Opakované stanovení pro potvrzení správnosti naměřené hodnoty 

420 °C X 12 s 0,15 ml X 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C X 35 s 0,15 ml 0 

Výsledná teplota 

vznícení 
418 °C 

Podmínky při práci 

v laboratoři 

Teplota 19,6 °C 

Tlak 99 600 Pa 
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7.4.4. Nezahřívaná fermež lněná  

 Pro lněnou fermež byla v bezpečnostním listu [7] uvedena teplota vznícení větší 

než 260 °C. Po poradě s vedoucí práce, jsem na ovládacím zařízení přístroje nastavila 

teplotu 300 °C. Po ustálení teploty, jsem do baňky nastříkla dávku 150 μl zkoušeného 

vzorku. Avšak při této teplotě během 5-ti minutového intervalu ke vznícení nedošlo. Stejný 

problém nastal i při navýšení teplot na 350 °C a 400 °C. Ke vznícení došlo až při navýšení 

teploty na 420 °C a to za 9 s. Druhé vznícení již nenastalo. Při snížení této teploty o 5 °C 

ke vznícení nedošlo. Aby byla potvrzena teplota 420 °C, jako teplota vznícení, bylo           

ji potřeba snížit ještě o 2 °C, tedy na 418 °C. Ke vznícení ale u této teploty nenastalo. 

Správnost naměřené hodnoty (420 °C) byla ověřena opakovaným stanovením. Ke vznícení 

došlo za 7 s. Výsledná teplota vznícení je 420 °C s přesností (420 ± 2) °C. Naměřené 

hodnoty a další informace týkající se měření jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 19: Stanovení teploty vznícení pro nezahřívanou fermež lněnou 

Stanovení teploty vznícení pro nezahřívanou fermež lněnou 

Naměřená teplota 
Výsledek 

zkoušky 

Naměřená 

indukční doba 

Množství nastřikované 

hořlavé kapaliny 

Druhé 

vznícení 

300 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

350 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

400 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

420 °C X 9 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

Opakované stanovení pro potvrzení správnosti naměřené hodnoty 

420 °C X 7 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

Výsledná teplota 

vznícení 
420 °C 
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Podmínky při práci 

v laboratoři 

Teplota 25,6 °C 

Tlak 94 700 Pa 

7.4.5. Fermež lněná zahřívaná 14 dnů  

 Při stanovení teploty vznícení pro lněnou fermež, která byla zahřívána po dobu 

14-ti dnů, jsem na ovládacím panelu přístroje nejdříve nastavila teplotu 420 °C. Tato 

teplota byla výsledkem předchozího měření. Když se teplota ustálila, nastříkla jsem         

do baňky dávku 150 μl zkoušeného vzorku. Ke vznícení fermeže došlo za 7 s a do dvou 

minut od prvního vznícení bylo zpozorováno ještě další vznícení. Když jsem teplotu snížila         

o 5 °C, ke vznícení nedošlo. Aby byla potvrzena teplota vznícení 420 °C s přesností         

na 2 °C, bylo potřeba ji snížit o 2 °C. Avšak při teplotě 418 °C ke vznícení nedošlo. 

Výsledná teplota vznícení je tedy 420 °C s přesností (420 ± 2) °C. Správnost naměřené 

hodnoty byla potvrzena opakovaným stanovením. Rozdíl oproti prvnímu stanovení byl 

pouze v naměřené indukční době, která byla o 2 s delší a v tom, že už nedošlo ke druhému 

vznícení. Tabulka 20 obsahuje naměřené hodnoty. 

Tabulka 20: Stanovení teploty vznícení pro fermež lněnou zahřívanou 14 dnů 

Stanovení teploty vznícení pro fermež lněnou zahřívanou 14 dnů 

Naměřená teplota 
Výsledek 

zkoušky 

Naměřená 

indukční doba 

Množství nastřikované 

hořlavé kapaliny 

Druhé 

vznícení 

420 °C X 7 s 0,15 ml X 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

Opakované stanovení pro potvrzení správnosti naměřené hodnoty 

420 °C X 9 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

Výsledná teplota 

vznícení 
420 °C 
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Podmínky při práci 

v laboratoři 

Teplota 25,4 °C 

Tlak 98 900 Pa 

7.4.6. Fermež lněná zahřívaná 30 dnů  

 Výslednou teplotu vznícení (420 °C) z předchozího měření, jsem použila jako 

výchozí teplotu vznícení pro následující stanovení. Poté, co se zkušební zařízení zahřálo na 

požadovanou teplotu, provedla jsem nástřik zkoušené látky v množství 150 μl. Vznícení 

vzorku proběhlo za 8 s a k dalšímu vznícení již nedošlo. Poté, co jsem teplotu snížila         

o 5 °C ke vznícení nedošlo. Teplotu 420 °C  jsem tedy snížila o 2 °C na 418 °C.              

Při 418-ti °C došlo ke vznícení za 11 s. Správnost naměřených hodnot jsem potvrdila 

opakovaným stanovením. Oproti prvnímu stanovení byl rozdíl pouze v naměřených 

indukčních dobách. Pro 30 dnů zahřívanou fermež je výsledná teplota vznícení 418 °C       

s vyčíslenou přesností (418 ± 2) °C. Naměřené hodnoty a další informace z měření uvádí 

tabulka 21. 

Tabulka 21: Stanovení teploty vznícení pro fermež lněnou zahřívanou 30 dnů 

Stanovení teploty vznícení pro fermež lněnou zahřívanou 30 dnů 

Naměřená teplota 
Výsledek 

zkoušky 

Naměřená 

indukční doba 

Množství nastřikované 

hořlavé kapaliny 

Druhé 

vznícení 

420 °C X 8 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C X 11 s 0,15 ml 0 

Opakované stanovení pro potvrzení správnosti naměřené hodnoty 

420 °C X 9 s 0,15 ml 0 

415 °C 0 ≥ 300 s 0,15 ml 0 

418 °C X 14 s 0,15 ml 0 

Výsledná teplota 

vznícení 
418 °C 
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Podmínky při práci 

v laboratoři 

Teplota 19,6 °C 

Tlak 99 600 Pa 

7.5. Výpočet nejistot měření 

 Norma ČSN EN 14522 [15] uvádí, že zvláštní podmínky a účel metody, které jsou 

v ní popsané, nedovolují ohodnotit výsledky obecnými statistickými metodami. Aby tedy 

byly zohledněny všechny nejistoty (tzn. množství látky, systém měření teploty, kalibrace 

atd.), je nejnižší zjištěná hodnota snížena o absolutní odchylku, která se vypočítá                 

s použitím hodnoty reprodukovatelnosti (1,5 %). Výsledná hodnota se pak zaokrouhlí na 

nejbližší 1 °C. [15] 

 Pro slunečnicový olej (rafinovaný) a fermež lněnou jsem tedy provedla přepočet 

výsledných naměřených teplot vznícení podle požadavku normy ČSN EN 14522 [15].      

Pro lepší orientaci jsem výsledné hodnoty zanesla do tabulky 22. 

Tabulka 22: Přepočet naměřených teplot vznícení podle normy ČSN EN 14522 

Druh látky Stav látky Naměřená teplota vznícení (°C) 

Přepočet teploty vznícení 

dle normy 

ČSN EN 14522 (°C) 

S
lu

n
eč

n
ic

o
v
ý
 o

le
j 

(r
a
fi

n
o
v
a
n

ý
) 

Nezahřívaný 423 417 

Zahřívaný 

14 dnů 
420 414 

Zahřívaný 

30 dnů 
418 412 

F
er

m
ež

 l
n

ěn
á
 

Nezahřívaná 420 414 

Zahřívaná 

14 dnů 
420 414 

Zahřívaná 

30 dnů 
418 412 
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7.6. Diskuse k výsledkům 

 Pro každou z testovaných látek jsem provedla tři stanovení teplot vznícení. První 

stanovení bylo uděláno pro látku, která byla skladovaná v laboratorních podmínkách. Další 

dvě stanovení pak pro látky zahřívané v termostatu na 60 °C a to po dobu 14-ti a 30-ti dnů. 

Důvodem zahřívání vybraných látek bylo urychlení jejich procesu stárnutí. Zvýšená teplota 

totiž urychluje průběh oxidace, která je hlavní příčinou stárnutí olejů. 

 Pro slunečnicový olej (rafinovaný) byla naměřena nejvyšší teplota vznícení u 

nezahřívaného vzorku, skladovaného v laboratorních podmínkách. Jeho hodnota se 

vyšplhala na (423 ± 2) °C. U vzorku oleje, který byl zahřívaný 14 dnů, se výsledná teplota 

vznícení snížila na (420 ± 2) °C a pro vzorek oleje zahřívaný 30 dnů teplota vznícení klesla 

ještě o 2 °C, tedy na (418 ± 2) °C. 

 U lněné fermeže byla výsledná teplota vznícení pro nezahřívaný a 14 dnů 

zahřívaný olej stejná a činila (420 ± 2) °C. U vzorku oleje, který byl zahřívaný 30 dnů se 

teplota vznícení snížila na (418 ± 2) °C. 

 Snižování teplot vznícení u obou látek zvyšuje nebezpečí vzniku požáru. Je tedy 

potřeba přijmout patřičná preventivní opatření, mezi které patří i řádné ohodnocení 

požárního nebezpečí. 

  Aby bylo měření co nejpřesnější, je potřeba brát v úvahu všechny potenciální 

nejistoty (množství látky, systém měření teploty, kalibrace přístroje atd.). Podle požadavku 

uvedeného v normě ČSN EN 14522 [15], jsem proto snížila výsledné naměřené teploty 

vznícení o absolutní odchylku, která se vypočítá s použitím hodnoty reprodukovatelnosti 

(1,5 %). Získanou výslednou hodnotu pak bylo potřeba ještě zaokrouhlit na nejbližší 1 °C. 

[15] Takto vypočítané hodnoty uvádím v tabulce 22, která obsahuje i původní naměřené 

hodnoty. 

 Pro lepší představu, jsem celý průběh vznícení u vybraných látek vyjádřila 

graficky - viz. obrázek 11. Výsledné teploty vznícení jsou zde zaokrouhleny podle normy 

ČSN EN 14522 [15] - viz. tabulka 22. 
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Obrázek 11: Průběh vznícení u vybraných látek 
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8. Výpočet parametru Z 

 Následující text obsahuje výpočet parametru Z a to jak pro slunečnicový olej,    

tak i pro lněnou fermež. Výpočty jsou provedeny zvlášť pro vzorky skladované v 

laboratorních podmínkách a zvlášť pro ty, které byly zahřívány po dobu 14-ti a 30-ti dnů. 

Parametr Z se vypočítá podle rovnice 1. [8] 

 Za AIT jsem do vzorce dosadila teploty vznícení snížené o nejistoty měření a 

zaokrouhlené dle normy ČSN EN 14522 [15] na nebližší 1 °C. Za FP pak body vzplanutí 

snížené o nejistoty měření a zaokrouhlené dle normy ČSN EN ISO 2719 [16] na 

nejbližšího 0,5 °C. Všechny výpočty jsou uvedeny níže. 
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 Z tabulky 23 vyplývá, že obě dvě zkoumané látky mají podle parametru Z sklon  

k samozahřívání. 

Tabulka 23: Vyhodnocení sklonu k samovznícení podle parametru Z 

Zkoumaná 

látka 
Stav látky Z > 1,61 Z < 1,35 1,35 < Z < 1,61 

Sklon 

k samozahřívání 

S
lu

n
eč

n
ic

o
v
ý

 o
le

j 

(r
a

fi
n

o
v

a
n

ý
) 

Nezahřívaný 3,033 - - Ano 

Zahřívaný 

14 dnů 
2,836 - - Ano 

Zahřívaný 

30 dnů 
2,424 - - Ano 

F
er

m
ež

 l
n

ěn
á
 

Nezahřívaná 1,714 - - Ano 

Zahřívaná 

14 dnů 
1,840 - - Ano 

Zahřívaná 

30 dnů 
1,819 - - Ano 
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9. Diferenciální Mackey test 

 Stanovení hodnoty samovolného zahřívání (dále jen SHV) u vybraných látek 

metodou „Diferenciální Mackey test“ bylo provedeno za dodržení veškerých podmínek a 

předepsaných postupů, které uvádí norma ASTM D 3523-92 (2002) [2] 

9.1. Pracovní pomůcky 

 K sestavení aparatury a následnému stanovení SHV bylo potřeba následujících 

pracovních pomůcek daných normou [2]: 

 aparatura pro stanovení SHV sestávající z:  

 topné desky s regulátorem výkonu, schopné rovnoměrně zahřívat celé 

dno zkušební nádoby, 

 zkušební nádoby včetně víka a dvou drátěných košíků s horními 

ucpávkami,  

 chladiče, 

 3 termočlánky typu J (železo - konstantan), 

 zařízení pro zaznamenávání teploty s přesností 0,5 °C. [2]  

 chirurgická bavlněná gáza, 

 destilovaná voda, která odpovídá specifikaci D 1193, typ III, 

 digitální váha, 

 pipeta pro nanášení vzorku na gázu. [2] 

 

  



65 

 

9.2. Postup při výpočtu SHV  

 Tato kapitola popisuje postup při výpočtu SHV. V tabulce 24 jsou uvedeny 

jednotlivé symboly užívané při výpočtech, včetně jejich významu a jednotek. Tato tabulka 

byla převzata z normy [2]. 

Tabulka 24: Význam jednotlivých symbolů užívaných při výpočtu SHV [2] 

Symbol Definice symbolů Jednotka 

tS teplota v hodnoceném vzorku při jakémkoliv čase během zkoušky K 

tR teplota v referenčním vzorku v čase měření tS K 

TS maximální teplota v hodnoceném vzorku během zkoušky K 

TR maximální teplota v referenčním vzorku během zkoušky K 

Δt tS - tR K 

ΔT TS - TR K 

BS rovnovážná teplota v hodnoceném vzorku během slepého pokusu K 

BR rovnovážná teplota v referenčním vzorku během slepého pokusu K 

ΔTB BS - BR = slepá hodnota (přístrojová nula) K 

ΔtC Δt - (BS - BR    Δt - ΔTB hodnota samovolného záhřevu K 

ΔTC ΔT - (BS - BR    ΔT - ΔTB hodnota samovolného záhřevu K 
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9.2.1. Výpočet průměrné přístrojové slepé hodnoty ΔTB 

 Během stanovení přístrojové nuly, se po dosažení teplotní rovnováhy 

zaznamenávají hodnoty teploty BS a BR. Z naměřených hodnot se pak stanoví průměrná 

přístrojová slepá hodnota ΔTB, zjištěná v průběhu testu z hodnot BS a BR, naměřených v 

půlhodinových intervalech od ustálení tepelné rovnováhy. [2] Slepá hodnota (přístrojová 

nula) se vypočítá podle následující rovnice 11 uvedené v normě [2]. 

                rovnice 11

 Význam jednotlivých veličin je uveden v tabulce 24. 

9.2.2. Výpočet hodnoty samovolného zahřívání (SHV) 

 Během stanovení SHV se zapisují teploty tS a tR. Tyto hodnoty se včetně jejich 

rozdílu Δt zapíší do tabulky. [2] Teplotní rozdíl se vypočítá podle rovnice 12: [2] 

                 rovnice 12

 Dále se vypočítá teplotní rozdíl nalezený u maximální teploty TS a to podle 

rovnice 13: [2] 

                rovnice 13

 Na závěr se provede oprava na slepý pokus k teplotním diferencím podle rovnice 

14 nebo rovnice 15. [2] 

                             rovnice 14 

                            rovnice 15
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 Jako výsledná hodnota samovolného zahřívání (SHV) je pak uváděna maximální 

hodnota ΔtC nebo ΔTC. [2] 

 Látka je náchylná k samovznícení, pokud je výsledná hodnota SHV kladná. 

V opačném případě nemá sklon k samovznícení. S rostoucí hodnotou SHV jsou látky 

náchylnější k samovznícení. [2] 

9.3. Nejistoty měření 

 Přesnost měření není v normě [2] vyjádřena. Jedním z důvodů je složitost 

zkušební metody, která pro své uskutečnění vyžaduje poměrně drahé zařízení. Dalším 

důvodem je, že se doposud nepodařilo sehnat dostatečný počet dobrovolníků, kteří by 

provedli společný laboratorní program pro určení požadovaných přesností a odchylek 

měření. [2] 

9.4. Přístrojová nula ΔTB 

 Před samotným stanovením hodnoty samovolného zahřívání u vybraných látek je 

nutné nejdříve provést kalibraci přístroje, tzv. slepý pokus. Tím se stanoví průměrná 

přístrojová nula ΔTB. [2] 

 Stanovení přístrojové nuly se provádí bez nanášení vzorku zkoušené látky na 

bavlněnou gázu. Její provedení je v případě Diferenciálního Mackey testu nezbytné pro 

správné určení hodnoty SHV. Tímto testem se zjišťují rozdíly v teplotě, která je naměřena 

v hodnotící a referenční měřící komoře. Příčinou rozdílných teplot může být například 

uspořádání topných těles v topné desce, vnitřní uspořádání aparatury anebo nepřesnost 

termočlánků. [2][31] 
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9.4.1. Pracovní postup pro stanovení přístrojové nuly ΔTB 

 Postup pro stanovení přístrojové nuly ΔTB je uveden v normě [2]. Následující 

pracovní postup však uvádí i podrobnosti vlastního měření. 

1. Do varné komory sestaveného zkušebního zařízení -viz. obrázek 12, se nalije   

2000 ml destilované, popřípadě deionizované vody. Abych měla jistotu, že jsem 

do varné komory nalila právě 2000 ml destilované vody, musela jsem si na 

digitální váze tuto nádobu zvážit prázdnou. A protože jeden litr vody je roven 

jednomu kilogramu vody, musela se hmotnost prázdné nádoby při nalití 2000 ml, 

tedy dvou litrů, zvýšit o 2 kg. Poté se nádoba položila na topnou desku, kde se 

zahřívala, dokud nebylo dosaženo stálého refluxu. [2] 

1.1. V případě, kdy požadujeme, aby zkušební teplota byla vyšší, než je teplota, 

které může být dosaženo při použití destilované vody, je možné použít 

ethylenglykol (1,4 - ethandiol, CAS 107-21-1) popřípadě jinou vhodnou 

látku. Taková náhrada se však musí zaznačit do protokolu o zkoušce. [2] 

2. Do zkušebního a referenčního košíku se vloží 20 g čisté bavlněné gázy, smotané 

do ruličky. Košíky s gázou se upevnění k víku pomocí jejich horních ucpávek a 

umístí se do vyhřívaných komor přístroje a do jejich centra se vloží termočlánky. 

Jeden termočlánek jsem použila i pro sledování teploty lázně, který se do kapaliny 

vložil otvorem nacházejícím se na přední straně zkušební nádoby. Teplota lázně 

se během stanovení pohybovala v rozmezí od 98 °C – 100 °C. Při měření jsem 

používala bavlněnou chirurgickou gázu o rozměrech 15 x 15 cm. [2] 

3. Poté, co je dosaženo teplotní rovnováhy, je systém zahříván minimálně ještě po 

dobu čtyřech hodin. Hodnoty teplot ve zkušebním i referenčním vzorku, BS a BR, 

se zaznamenávají. Pro zaznamenávání teplot bylo použito PC, které je vybaveno 

speciálním digitalizačním programem InstruNet. Naměřená data se 

zaznamenávala každých 5 minut. Zapisovací zařízení zaznamenávalo teplotu 

s přesností 0,5 °C, což odpovídá i požadavku normy [2]. [2] 

4. Z naměřených hodnot se stanoví průměrná přístrojová slepá hodnota ΔTB, zjištěná 

v průběhu testu z hodnot BS a BR, naměřených v půlhodinových intervalech od 

ustálení tepelné rovnováhy. [2] 
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Obrázek 12: Sestavená aparatura pro "Diferenciální Mackey test" [autor] 

9.4.2. Stanovení přístrojové nuly ΔTB 

 Veškeré podrobnosti vlastního měření jsou uvedeny výše v kapitole 9.4.1, proto je 

zde již nezmiňuji.  

 Stanovení jsem provedla pouze jednou. Pro lepší představu, jsem celý průběh 

stanovení vyjádřila graficky - viz. obrázek 13. Z grafu vyplývá, že teplota naměřená ve 

zkušebním vzorku byla vyšší než teplota v referenčním vzorku. Po ustálení teplotní 

rovnováhy byl systém zahříván více než 4 hodiny.  

 Pro výpočet průměrné přístrojové slepé hodnoty ΔTB, byl nejdříve u všech hodnot 

BS a BR naměřených v půlhodinových intervalech od ustálení teplotní rovnováhy vypočítán 

jejich rozdíl podle rovnice 11. Z těchto výsledných hodnot pak byla vypočítána střední 

hodnota v programu Microsoft Excel. [2] Výsledná průměrná přístrojová slepá hodnota je   

ΔTB = 4,8 °C. Celý výpočet je uveden v příloze č. 2. V příloze č. 2 jsou uvedeny i další 

informace týkající se měření.  



70 

 

 

Obrázek 13: Stanovení přístrojové nuly ΔTB 
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9.5. Hodnota samovolného zahřívání (SHV) 

 Stanovení hodnoty samovolného zahřívání (SHV) bylo pro každou zkoumanou 

látku, tedy pro slunečnicový olej (rafinovaný) a fermež lněnou, provedeno v jednotlivých 

stádiích stárnutí pouze jednou. První stanovení bylo provedeno pro vzorky látek, které byly 

skladovány v laboratorních podmínkách. Další dvě stanovení pak pro vzorky zahřívané 

v termostatu na teplotu 60 °C a to po dobu čtrnácti a třiceti dnů. 

 Princip metody spočívá v porovnávání naměřené teploty ve vzorku naneseném na 

chirurgickou bavlněnou gázu s naměřenou teplotou ve stejném množství chirurgické gázy, 

ale bez vzorku. Hodnota, o kterou pak teplota ve vzorku překročí teplotu naměřenou v čisté 

gáze bez vzorku, je podkladem pro výpočet SHV. [2][31] 

 Norma [2] uvádí i doporučenou délku stanovení od 4 do 72 hodin. Zkušební 

aparaturu však není možné po tak dlouhou dobu nechat bez dozoru, protože jsou vzorky 

zahřívány vařící kapalinou a během stanovení musí být udržována taková teplota lázně, 

aby měla vyhřívací kapalina ustálený reflux. Vzhledem k tomu, že zkušební aparatura není 

tepelně izolovaná, může dojít i ke změně teploty lázně v důsledku okolní teploty. Po 

poradě s vedoucí práce bylo proto zkušební zařízení vypnuto při dosažení teploty ≥ 200 °C 

ve zkušebním vzorku. Z tohoto důvodu je délka stanovení kratší, než uvádí norma [2]. [31]  

9.5.1. Pracovní postup pro měření SHV 

Pracovní postup u tohoto měření je téměř stejný jako v případě stanovení 

přístrojové nuly ΔTB. Liší se pouze v tom, že se na chirurgickou gázu, která byla posléze 

vložena do zkušebního košíku, nanesl vzorek zkoumané látky.  

1. Do varné komory sestaveného zkušebního zařízení - viz. obrázek 12, se nalije 

2000 ml destilované, popřípadě deionizované vody. Abych měla jistotu, že jsem 

do varné komory nalila právě 2000 ml vody, musela jsem si na digitální váze tuto 

nádobu zvážit prázdnou. A protože jeden litr vody je roven jednomu kilogramu 

vody, musela se hmotnost prázdné nádoby při nalití 2000 ml, tedy dvou litrů, 

zvýšit o 2 kg. Poté se nádoba položila na topnou desku, kde se zahřívala, dokud 

nebylo dosaženo stálého refluxu. [2] 
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2. Do referenčního košíku se vloží 20 g čisté bavlněné gázy, smotané do ruličky. Při 

měření jsem používala bavlněnou chirurgickou gázu, která měla rozměry            

15 x 15 cm. [2] 

3. V případě, že se jedná o hodnocení kapalné látky, nechá se čistá bavlněná gáza 

nasáknout touto kapalinou. Na 20 g gázy se rovnoměrně nanese 10 g zkoumané 

kapaliny. Pro olejové odpady a další podobné materiály, může být nezbytné 

použít jiný poměr vzorku ke gáze. Poté se gáza se vzorkem opět smotá do ruličky 

a vloží do zkušebního košíku. [2] Navážky jednotlivých vzorků vybraných látek 

jsou včetně dalších skutečností uvedeny v příloze č. 3. [2] 

4. Košíky s gázou se upevnění k víku pomocí jejich horních ucpávek a umístí se do 

vyhřívaných komor přístroje a do jejich centra se vloží termočlánky. Při měření 

jsem použila ještě jeden termočlánek pro sledování teploty lázně, který se do 

kapaliny vložil otvorem nacházejícím se na přední straně zkušební nádoby. 

Teplota lázně se během stanovení opět pohybovala v rozmezí 98 – 100 °C. [2] 

5. Poté, co je dosaženo teplotní rovnováhy v mezích 1,5 °C, je systém zahříván ještě 

po dobu 4 hodin. Hodnoty teplot ve zkušebním i referenčním vzorku, tS a tR,        

se zaznamenávají. Pro zaznamenávání teplot bylo i v tomto případě použito PC, 

které je vybaveno speciálním digitalizačním programem InstruNet. Naměřená 

data se zaznamenávala každých 5 minut. Zapisovací zařízení zaznamenávalo 

teplotu s přesností 0,5 °C, což odpovídá i požadavku normy [2]. [2] 

6. Měření nesmí být kratší než 4 hodiny. Podle potřeby však může být prodlouženo. 

Pokud je změněna doba trvání testu, musí být tato skutečnost zaznamenána do 

protokolu o zkoušce. [2] 
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9.5.2. Stanovení SHV nezahřívaného slunečnicového oleje  

 V případě tohoto měření jsem na čistou gázu o hmotnosti 20,15 g rovnoměrně 

nanesla vzorek slunečnicového oleje o hmotnosti 10,43 g. Průběh nárůstu teplot 

v hodnoceném a referenčním vzorku je znázorněn graficky – viz. obrázek 14.  

 

Obrázek 14: Průběh samovznícení u nezahřívaného slunečnicového oleje 

 I přesto, že se teplota ve zkoušeném vzorku pohybovala po ustálení teplotní 

rovnováhy pod teplotou okolí, tedy pod 100 °C a maximální teplota, která byla naměřena 

v 295. minutě od začátku měření, činila pouhých 95,4 °C, je možné na obrázku 15 vidět 

určitý náznak samovznícení. 
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Obrázek 15: Gáza se vzorkem nezahřívaného SO - vzhled po zkoušce [autor] 

9.5.3. Stanovení SHV 14 dnů zahřívaného slunečnicového oleje  

 Při tomto měření jsme na čistou gázu o hmotnosti 20,46 g rovnoměrně nakapala 

vzorek slunečnicového oleje o hmotnosti 10,39 g. Průběh samovznícení u tohoto vzorku 

oleje je znázorněn graficky – viz. obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Průběh samovznícení 14 dnů zahřívaného slunečnicového oleje 
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 Na obrázku 17 je možné vidět, že u tohoto vzorku slunečnicového oleje došlo 

k samovznícení. Žhnutí se ve spodní polovině gázy rozšířilo z ohniska ve středu válečku 

gázy až na její povrch. Doba, kdy teplota vzorku přesáhla teplotu okolí, tedy 100 °C, 

nastala až po 250. minutě stanovení. Zařízení bylo vypnuto poté, co se teplota ve vzorku   

v  270. minutě stanovení vyšplhala na 211,7 °C. Z grafu - viz. obrázek 16, vyplývá, že se 

nejedná o maximální teplotu, které bylo ve vzorku dosaženo. 

 

Obrázek 17: Gáza se vzorkem 14 dnů zahřívaného SO - vzhled po zkoušce [autor] 

9.5.4. Stanovení SHV 30 dnů zahřívaného slunečnicového oleje 

 Při stanovení hodnoty samovolného zahřívaní pro vzorek slunečnicového oleje, 

který byl zahříván po dobu 30 dnů, jsme na čistou gázu o hmotnosti 20,16 g rovnoměrně 

nanesla vzorek o hmotnosti 10,39 g. Průběh samovznícení u tohoto vzorku oleje je 

znázorněn graficky – viz. obrázek 18. 
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Obrázek 18: Průběh samovznícení 30 dnů zahřívaného slunečnicového oleje 

 U tohoto vzorku slunečnicového oleje rovněž došlo k samovznícení. Po vytažení 

gázy se vzorkem ze zkušebního zařízení, bylo vidět, že se žhnutí opět rozšířilo z ohniska 

uvnitř válečku gázy až na její povrch. Po rozbalení válečku byla ohořelá téměř celá plocha 

gázy a v místě ohniska se ohořelá gáza rozpadala - viz. obrázek 19. Teplota vzorku           

se dlouhou dobu pohybovala pod teplotou okolí, tedy pod 100 °C. Zlom nastal                  

až v  335. minutě, kdy se teplota vzorku během 15 minut vyšplhala na 201,8 °C. Poté se 

zařízení vypnulo. Z grafu - viz. obrázek 18, je patrné, že teplota ve vzorku nadále rostla a 

že naměřená teplota není maximální teplotou dosaženou ve vzorku.  
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Obrázek 19: Gáza se vzorkem 30 dnů zahřívaného SO - vzhled po zkoušce [autor] 

9.5.5. Stanovení SHV nezahřívané lněné fermeže 

 Na čistou chirurgickou gázu o hmotnosti 20,21 g jsem rovnoměrně nanesla vzorek 

lněné fermeže o hmotnosti 10,45 g. Průběh samovznícení u tohoto vzorku je znázorněn 

graficky – viz. obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Průběh samovznícení u nezahřívané lněné fermeže 
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 Na obrázku 21 je možné vidět, že ve vzorku nezahřívané lněné fermeže došlo 

k samovznícení. Žhnutí se rozšířilo z ohniska ve středu válečku gázy až na její povrch. 

Vzhledem k tomu, že teplota ve vzorku stoupala poměrně rychle, bylo stanovení ukončeno 

již v 80. minutě, kdy bylo dosaženo požadované teploty nad 200 °C. Teplota naměřená 

v tomto čase byla 213,3 °C. Z grafu - viz. obrázek 20, je zřejmé že teplota ve vzorku 

nadále rostla a že se nejedná o maximální teplotu dosaženou ve vzorku. 

 

Obrázek 21: Gáza se vzorkem nezahřívané lněné fermeže - vzhled po zkoušce [autor] 
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9.5.6. Stanovení SHV 14 dnů zahřívané lněné fermeže  

 Při tomto měření jsem na nepoužitou chirurgickou gázu o hmotnosti 20,02 g 

rovnoměrně nanesla vzorek lněné fermeže o hmotnosti 10,35 g. Průběh samovznícení je 

znázorněn graficky – viz. obrázek 22. 

 

Obrázek 22: Průběh samovznícení 14 dnů zahřívané lněné fermeže 

 Na obrázku 23 je vidět, že ve vzorku 14 dnů zahřívané lněné fermeže došlo 

k samovznícení. Žhnutí se opět rozšířilo z ohniska ve středu válečku gázy až na její 

povrch. Stanovení trvalo pouhých 95 minut. Teplota naměřená ve vzorku byla v tomto čase 

262,5 °C. Poté bylo zařízení vypnuto. Z grafu - viz. obrázek 22, je však zřejmé, že tato 

teplota nebyla maximální teplotou, které bylo dosaženo ve vzorku. 
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Obrázek 23: Gáza se vzorkem 14 dnů zahřívané lněné fermeže - vzhled po zkoušce [autor] 

9.5.7. Stanovení hodnoty samovolného zahřívání 30 dnů zahřívané lněné 

fermeže  

 Na nepoužitou chirurgickou gázu o hmotnosti 20,45 g jsem rovnoměrně nanesla 

vzorek lněné fermeže o hmotnosti 10,34 g. Celý průběh samovznícení je znázorněn 

graficky – viz. obrázek 24. 

 

Obrázek 24: Průběh samovznícení 30 dnů zahřívané lněné fermeže 
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 Jako v předchozích případech, došlo i u tohoto vzorku 30 dnů zahřívané lněné 

fermeže k samovznícení – viz. obrázek 25. Žhnutí se rozšířilo z ohniska ve středu válečku 

gázy až na jeho povrch. Stanovení trvalo 80 minut a teplota naměřená ve vzorku byla 

v tomto čase 282,1 °C. Po dosažení této teploty bylo zařízení vypnuto. Opět je z grafu        

- viz. obrázek 24, zřejmé, že tato teplota nebyla maximální teplotou, které bylo dosaženo 

ve vzorku. 

 

Obrázek 25: Gáza se vzorkem 30 dnů zahřívané lněné fermeže - vzhled po zkoušce [autor] 
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9.5.8. Výsledky stanovení metodou Diferenciální Mackey test 

 Pro každý ze vzorků byla zjištěna nejvyšší teplota, naměřená během stanovení, ve 

vzorkové komoře Ts a teplota v referenční komoře TR, která byla naměřena ve stejné době 

jako teplota ve vzorkové komoře. Výpočtem rozdílu mezi Ts a TR se zjistí hodnota           

ΔT - viz. rovnice 13, ze které se pak vypočítá hodnota samovolného záhřevu ΔTC                 

- viz. rovnice 15 nebo ΔtC - viz. rovnice 14. ΔTC se vypočítá jako rozdíl mezi ΔT a zjištěnou 

hodnotou instrumentální nuly ΔTB. [2] V kapitole 9.4.2 byla vypočítána hodnota 

instrumentální nuly ΔTB = 4,8 °C. Matematické vyjádření použitých vzorců je uvedeno 

v kapitole 9.2.2. 

 Výpočet byl proveden pro slunečnicový olej a fermež lněnou na základě postupu 

uvedeného v normě [2]. Výsledné hodnoty jsou zaneseny do tabulky 25 a tabulky 26. 

Tabulka 25: Výpočet SHV pro slunečnicový olej (rafinovaný) 

Slunečnicový olej (rafinovaný) TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

Nezahřívaný 95,4 90,4 5,0 0,2 

Zahřívaný 14 dnů 211,7 95,5 116,2 111,4 

Zahřívaný 30 dnů 201,8 89,4 112,4 107,6 

Tabulka 26: Výpočet SHV pro lněnou fermež 

Fermež lněná TS (°C) TR (°C) ΔT (°C) ΔTC (°C) 

Nezahřívaná 213,3 81,5 131,8 127,0 

Zahřívaná 14 dnů 262,5 87,3 175,2 170,4 

Zahřívaná 30 dnů 282,1 72,1 210,0 205,2 
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9.6. Diskuse k výsledkům 

 Metodou Diferenciální Mackey test bylo u vybraných látek provedeno stanovení 

jejich sklonu k samovznícení a to na základě požadavků daných normou [2]. Před 

samotným stanovením hodnoty samovolného zahřívání (SHV) u vybraných látek bylo 

nutné nejdříve provést kalibraci přístroje, tzv. slepý pokus. Stanovení přístrojové nuly se 

provádí bez nanášení vzorku hodnocené látky na bavlněnou gázu. Její provedení je v 

případě Diferenciálního Mackey testu nezbytné pro správné určení hodnoty SHV. [2][31] 

V kapitole 9.4.2 byla vypočítána výsledná průměrná přístrojová slepá hodnota                

ΔTB = 4,8 °C. Stanovení SHV pak bylo provedeno pro vzorky skladované v laboratorních 

podmínkách a zahřívané 14 a 30 dnů na teplotu 60 °C v termostatu a to postupem 

uvedeným v kapitole 9.5.1. Důvodem zahřívání vybraných látek bylo urychlení jejich 

procesu stárnutí. Zvýšená teplota je jedním z faktorů urychlující průběh oxidace, která je 

hlavní příčinou stárnutí olejů. 

 V kapitole 8 byl na základě výsledných hodnot získaných ze stanovení bodů 

vzplanutí a teplot vznícení vypočítán parametr Z, který slouží k určení, zda se bude daná 

látka samozahřívat. Obě vybrané látky byly vyhodnoceny jako náchylné k samozahřívání    

- viz. tabulka 23.  

 Metodou Diferenciální Mackey test bylo rovněž zjištěno, že obě zkoumané látky 

mají sklon k samovznícení při okolní teplotě 100 °C. Je důležité připomenout, že stanovení 

bylo prováděno jen do doby, kdy se teplota ve vzorku vyšplhala na hodnoty ≥ 200 °C, poté 

byla zkušební aparatura vypnuta a měření ukončeno. Záznam teplot byl prováděn v 

pětiminutových intervalech. 

 Na základě výsledných hodnot samovolného zahřívání pro slunečnicový olej 

(rafinovaný) - viz. tabulka 25, lze říci, že nejmenší sklon k samovznícení projevil vzorek 

oleje, který byl skladovaný v laboratorních podmínkách. Přičemž z výpočtu udělaného 

podle parametru Z, byla u tohoto vzorku oleje výsledná hodnota nejvyšší. Teplota se ve 

zkoušeném vzorku pohybovala po ustálení teplotní rovnováhy pod teplotou okolí, tedy pod 

100 °C - viz. obrázek 14. Maximální teploty 95,4 °C zde bylo dosaženo v 295. minutě     

od započetí měření a i přesto je na obrázek 15 vidět nepatrný náznak samovznícení. 

Výsledná SHV činila po výpočtu ΔTC = 0,2 °C.  
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 Značně vyšší sklon k samovznícení projevily vzorky oleje, které byly zahřívány. 

Teploty, které byly naměřeny nejsou maximálními teplotami, kterých bylo dosaženo ve 

vzorcích. Jedná se pouze o teploty ≥ 200 °C.  

 U 14 dnů zahřívaného vzorku oleje byla naměřena teplota 211,7 °C a to v 270. 

minutě stanovení. Poté, co byla gáza se vzorkem vytažena ze zkušební aparatury, bylo 

patrné, že se žhnutí rozšířilo z ohniska uvnitř válečku gázy až na její povrch. Po rozbalení 

válečku byla ohořelá spodní polovina gázy - viz. obrázek 17. Výsledná SHV byla 

vypočítána na hodnotu ΔTC = 111,4 °C - viz. tabulka 25. 

 U 30 dnů zahřívaného vzorku oleje byla naměřena teplota 201,8 °C v 350. minutě 

stanovení. Po vytažení gázy se vzorkem ze zkušebního zařízení, bylo vidět, že se žhnutí 

opět rozšířilo z ohniska uvnitř válečku gázy až na její povrch. Po rozbalení válečku byla 

ohořelá téměř celá plocha gázy a v místě ohniska se ohořelá gáza rozpadala                         

- viz. obrázek 19. Výsledná SHV byla vypočítána na hodnotu ΔTC = 107,6 °C                     

- viz. tabulka 25. 

 Výsledné hodnoty samovolného zahřívání lněné fermeže jsou uvedeny                   

v tabulce 26. Teploty, které byly naměřeny pro lněnou fermež opět nejsou maximálními 

teplotami, kterých bylo dosaženo ve vzorcích. Jedná se pouze o teploty ≥ 200 °C.  

 Pro vzorek fermeže skladovaný v laboratorních podmínkách byla naměřena 

teplota 213,3 °C v 80. minutě stanovení. Po vytažení gázy se vzorkem ze zkušebního 

zařízení, bylo vidět, že se žhnutí rozšířilo z ohniska uvnitř válečku gázy až na její povrch. 

Po rozbalení válečku byla ohořelá téměř celá plocha gázy - viz. obrázek 21. Výsledná SHV 

byla vypočítána na hodnotu ΔTC = 127 °C - viz. tabulka 26. 

 U vzorku fermeže, zahřívaného 14 dnů, byla v 95. minutě stanovení naměřena 

teplota 262,5 °C. Stejně jak tomu bylo v předchozím případě, i u tohoto vzorku se žhnutí 

rozšířilo z ohniska ve středu válečku gázy až na jeho povrch. Gáza se vzorkem však byla 

po rozbalení více prohořelá a rozpadala se v místě ohniska žhnutí - viz. obrázek 23. 

Výsledná SHV byla vypočítána na hodnotu ΔTC = 170,4 °C - viz. tabulka 26. 

 Pro vzorek fermeže, zahřívaný 30 dnů, byla naměřena v 80. minutě teplota     

282,1 °C. I u tohoto vzorku se žhnutí rozšířilo z ohniska ve středu válečku gázy až na jeho 

povrch. Gáza se vzorkem byla po rozbalení prohořelá a rozpadala se v místě ohniska 
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žhnutí - obrázek 25. Výsledná SHV byla vypočítána na hodnotu ΔTC = 205,2 °C                 

- viz. tabulka 26. 

 Z výsledků měření uvedených v tabulce 25 a tabulce 26 lze říci, že vyšší sklon      

k samovznícení při okolní teplotě 100 °C má lněná fermež, jak bylo předpokládáno. 

Přesnost naměřených hodnot však není u metody Diferenciální Mackey test možné zjistit.               

U slunečnicového oleje bylo na základě výsledných SHV zjištěno, že výrazný sklon k 

samovznícení mají zejména zahřívané vzorky oleje na rozdíl od nezahřívaného vzorku, u 

něhož byla zjištěna velice nízká SHV. Na základě těchto skutečností se dá říct, že sklon k 

samovznícení se s mírným zahříváním látek zvyšuje. Je tedy důležité přijmout patřičná 

preventivní opatření a provést řádné ohodnocení požárního nebezpečí.  

 Z hlediska požárního nebezpečí bylo na základě informací, získaných z 

bezpečnostních listů [7] a [8] zjištěno, že u vybraných látek hrozí nebezpečí pouze v 

případě, že nasáknou do savých materiálů organického původu. V takovýchto případech 

může dojít za určitých okolností k samovznícení. Metodu Diferenciální Mackey test, která 

je popsána v normě [2], ale není možné použít k popisu či oceňování požárního nebezpečí 

nebo rizik materiálů, výrobků či zařízení za skutečných podmínek požáru. Je určena pouze 

pro měření a popis reakce materiálů, výrobků nebo zařízení na teplo a plamen a to za 

řízených podmínek. Ovšem výsledky získané touto metodou mohou být používány jako 

prvek hodnocení požárního nebezpečí či požárního rizika, které bere v úvahu všechny 

faktory související s hodnocením požárního nebezpečí či požárního rizika specifického 

použití. [2] Tuto metodu je tedy možné použít pro klasifikaci jednotlivých olejů z hlediska 

jejich sklonu k samozáhřevu. Z výsledků zkoušek provedených na základě normy [2], lze 

konstatovat, že při vysoké teplotě okolí (okolo 100 °C) existuje velká pravděpodobnost, že 

obě hodnocené látky mohou iniciovat požár. Aby však bylo možné ohodnotit vybrané 

vzorky z hlediska požárního nebezpečí v co největším přiblížení reálným podmínkám, 

muselo by se provést měření těchto vzorků při teplotě, ve které se nachází v reálných 

podmínkách. [31] 

  



86 

 

Závěr 

 Jak již bylo zmíněno, cílem této diplomové práce bylo určit závislost mezi 

stárnutím vybraných vzorků látek a jejich sklonem k samovznícení. V experimentální části 

byla provedena stanovení teploty vzplanutí, vznícení a sklonu k samovznícení na základě 

standardizovaných postupů uvedených v příslušných normách. Stanovení stupně oxidace 

metodou infračervené spektroskopie nebylo v této diplomové práci provedeno. Tato 

problematika byla řešena s použitím stejných vzorků látek v bakalářské práci [25]. 

 Hodnocenými látkami byl slunečnicový olej (rafinovaný) a fermež lněná. Jejich 

bližší specifikace je uvedena v kapitolách 5.1 a 5.2. Aby mohly být vzorky těchto látek 

hodnoceny z hlediska jejich stárnutí, byly zahřívány v termostatu na teplotu 60 °C a to po 

dobu 14-ti a 30-ti dnů. Důvodem zahřívání bylo urychlení jejich procesu stárnutí v krátkém 

časovém období. Zvýšená teplota totiž urychluje průběh oxidace, která je hlavní příčinou 

stárnutí olejů. Jednotlivá stanovení pak byla provedena pro vzorky skladované v 

laboratorních podmínkách a pro vzorky, které byly zahřívány 14 a 30 dnů. 

 Stanovením bodu vzplanutí podle normy ČSN EN ISO 2719 [16] byly zjištěny 

následující skutečnosti. Bod vzplanutí se u slunečnicového oleje postupem času snižoval. 

Jinak tomu bylo v případě lněné fermeže. U 14 dnů zahřívaného vzorku došlo oproti 

nezahřívanému vzorku nejdříve k navýšení bodu vzplanutí a u 30 dnů zahřívaného vzorku 

opět k jeho snížení.  

 Stanovením teploty vznícení podle normy ČSN EN 14522 [15], bylo zjištěno, že 

teplota vznícení postupem času klesala u obou vzorků. 

 Na základě těchto výsledků se dá říct, že snižování bodů vzplanutí a teplot 

vznícení, zvyšuje u obou látek nebezpečí vzniku požáru. Je tedy potřeba přijmout patřičná 

preventivní opatření, mezi které patří i řádné ohodnocení požárního nebezpečí.  

 Na základě výsledných bodů vzplanutí a teplot vznícení byl vypočítán parametr Z, 

který slouží k určení, zda je daná látka schopna se samozahřívat. Aby bylo potvrzeno, že je 

látka schopna se samozahřívat, musela být výsledná hodnota >1,61. Podle parametru Z 

bylo zjištěno, že obě zkoumané látky mají sklon k samozahřívání.  

 Sklon k samovznícení bylo pro zkoušené látky provedeno metodou Diferenciální 

Mackey. Tato metoda je popsána v normě ASTM D 3523 - 92 (2002).    
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 Metodou Diferenciální Mackey test bylo rovněž zjištěno, že obě zkoumané látky 

mají sklon k samovznícení při okolní teplotě 100 °C. Stanovení bylo prováděno jen do 

doby, kdy se teplota ve vzorku vyšplhala na hodnoty ≥ 200 °C, poté byla zkušební 

aparatura vypnuta a měření ukončeno.  

 Před samotným stanovením hodnoty samovolného zahřívání (SHV) u vybraných 

látek bylo nutné nejdříve provést kalibraci přístroje, tzv. slepý pokus. Její provedení je       

v případě Diferenciálního Mackey testu nezbytné pro správné určení hodnoty SHV. 

 Z výsledků měření uvedených v tabulce 25 a tabulce 26 lze říci, že vyšší sklon     

k samovznícení při okolní teplotě 100 °C má lněná fermež, jak bylo předpokládáno. 

Přičemž u zahřívaných vzorků fermeže, bylo zjištěno, že mají daleko vyšší sklon k 

samovznícení než nezahřívaný vzorek. Přesnost naměřených hodnot však není u metody 

Diferenciální Mackey test možné zjistit. U slunečnicového oleje bylo na základě 

výsledných SHV opět zjištěno, že zahřívané vzorky oleje jsou náchylnější k samovznícení 

na rozdíl od nezahřívaného vzorku, u něhož byla zjištěna velice nízká SHV. Přičemž z 

výpočtu udělaného podle parametru Z, byla u tohoto vzorku oleje výsledná hodnota 

nejvyšší. 

 Na základě těchto skutečností se dá říct, že sklon k samovznícení se s mírným 

zahříváním látek zvyšuje a hrozí zde zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Je tedy opět 

důležité přijmout patřičná preventivní opatření a provést řádné ohodnocení požárního 

nebezpečí.  

 Výhodou parametru Z je rychlost určení sklonu látek k samozahřívání a to            

z důvodu, že potřebné údaje o bodech vzplanutí a teplotách vznícení, popřípadě jejich 

přibližné hodnoty, mohou být pro hodnocené látky již změřeny nebo dohledány                  

v publikacích. Výsledné hodnoty vypočítané na základě parametru Z se však nemusejí 

shodovat s výsledky jiných metod. Pro nezahřívaný vzorek slunečnicového oleje byla 

například výsledná hodnota podle parametru Z nejvyšší, avšak při stanovení metodou 

Diferenciální Mackey test projevil tento vzorek nejnižší sklon k samozáhřevu.  

 Pro hodnocení sklonu k samovznícení je vhodnější použití metody Diferenciální 

Mackey test, protože tato metoda dává přesnější výsledky, které se shodují s praktickými 

poznatky. V podstatě se jedná o jedinou metodu, která je přímo určena pro hodnocení 
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samozáhřevu kapalin a dá se použít i pro studium procesu oxidace a vlivu podmínek na její 

průběh.  
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