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Anotace 

 

Strakoš, J. Vliv stárnutí fritovacího oleje na jeho vybrané požárně technické charakteristiky: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 38 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou změny teploty vzplanutí rostlinného oleje 

v důsledku jeho tepelného namáhání. V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti a 

složení rostlinných olejů, doplněné o oblast hašení jedlých olejů a tuků. V experimentální 

části jsou srovnány a vyhodnoceny změny teploty vzplanutí při cyklickém zahřívání oleje na 

teplotu 190 °C se změnami teploty vzplanutí v důsledku podrobení rostlinného oleje procesu 

fritování. 
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 The bachelor's thesis deals with the changes of the flash point temperature of the 

vegetable oil due to its heat strain. The teoretical part describes the properties and 

composition of the vegetable oils, supplemented by the extinguishing of eatable oils and fats. 

In the experimental part there are the flash point temperature changes of the oil at the 

periodical heating of 190 °C and the deep frying process compared and evaluated. 
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1 Úvod 

 

 Každoročně dochází v domácnostech, restauračních zařízeních, jídelnách a dalších 

provozech k mnoha požárům způsobených vzplanutím jedlých olejů a tuků při smažení, 

fritování nebo grilování. Ze statistického hlediska došlo za posledních pět let ke vzniku 532 

požárů vzniklých v důsledku používání jedlých olejů a tuků, což činí 0,5 % z celkového počtu 

požárů vzniklých na území České republiky. V důsledku použití nevhodného hasiva dochází 

při těchto požárech k závažným zraněním, v některých případech i k usmrcení osob a 

následně ke vzniku značných škod na majetku. Důvodem proč jsou tyto požáry tak 

nebezpečné je, že ve srovnání s jinými hořlavými kapalinami jsou oleje a tuky při teplotě 

přesahující teplotu vzplanutí ještě kapalné. Při hašení vodou proto dochází při kontaktu 

s rozpáleným olejem k jejímu okamžitému odpaření. Tím dojde k 1700 násobnému zvětšení 

jejího objemu a k rozstřiku hořících kapek oleje. 

 Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký má vliv tepelné namáhání rostlinného oleje při 

procesu fritování na změnu teploty vzplanutí. Jako nejvhodnější metodu pro určení teploty 

vzplanutí rostlinného oleje jsem zvolil stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle 

Penskyho-Martense ČSN EN ISO 2719. 

 Laboratorní měření bude rozděleno do dvou částí. V části první bude simulován 

proces fritování tepelným namáháním rostlinného oleje cyklickým zahříváním na teplotu 

190°C a následným chladnutím. Tento proces bude probíhat bez fritování potravin. Následně 

bude na odebraných vzorcích provedeno stanovení teploty vzplanutí podle ČSN EN ISO 

2719. V části druhé budou provedeny odběry vzorků přímo z procesu fritování. Na 

odebraných vzorcích budou opět stanoveny body vzplanutí. Následně budou výsledky teplot 

vzplanutí srovnány a vyhodnoceny. 
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2 Rešerše  

 

 Při zpracování bakalářské práce jsem čerpal především z knižních zdrojů, zabývajících 

se složením rostlinných olejů, jejich vlastnostmi, zpracováním a požárně technickými 

charakteristikami. Literárních zdrojů této problematiky je dostatek, avšak nejsou vždy 

dostupné v místě studia. 

 

 

 

KADLEC, Pavel, et al. Technologie potravin 2. 1. vydání. Praha: Vysoká škola 

chemicko-technologická v Praze, 2002. 236 s. ISBN 80-7080-510-2. 

 V této knize jsou obsaženy kapitoly technologie mléka, olejů, tuků, detergentů, 

kosmetiky, fermentační technologie a výroba pochutin. Kapitola technologie olejů, tuků, 

detergentů a kosmetiky se zabývá výrobou olejů a tuků z rostlinných a živočišných surovin, 

jejím zpracováním včetně oleochemického využití olejů a tuků, výroby mýdla, detergentů a 

kosmetiky.  

 

VELÍŠEK, Jan. Chemie potravin 1. 2. upravené vydání. Tábor: OSSIS, 2002. 344 s. 

ISBN 80-86659-00-3. 

 Tato kniha Chemie potravin se zabývá složením potravin, jejich chováním a změnami 

za různých podmínek. Dále také biochemickými, chemickými a fyzikálními ději 

v potravinách, ke kterým dochází během skladování a zpracování. 

 

REINHARDT, Heinz; KIRCHHOF, Eberhard. Hořlavé kapaliny: Teorie a praxe 

chemicko-fyzikálních jevů. 1. vydání. Praha: Svaz požární ochrany ČSSR, 1976. 336 s. 

 Kniha pojednává o hořlavých kapalinách. Jejím úkolem je vysvětlit podstatu 

chemických sloučenin, jejich stavbu z jednotlivých prvků a druh vazby atomů u někdy i velmi 

komplikovaných molekul chemických sloučenin. Jedna z kapitol popisuje také samovznícení 

hořlavých kapalin, mezi které patří především rostlinné oleje. 
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BALOG, Karol. Samovznietenie : Samozahrievanie, Vznietenie, Vzplanutie. 1. vydání. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999. 133 s. ISBN 80-86111-

43-1. 

 Tato publikace se věnuje zapalitelnosti tuhých a kapalných látek od různých 

iniciačních zdrojů. Mezi tyto procesy patří především samozahřívání, samovznícení a 

vznícení látek. Je zde popsána problematika tepelného, chemického a biologického 

samovznícení a uvádí základní požárně technické charakteristiky vybraných látek se sklonem 

k samozahřívání a k samovznícení. 

 

ČSN EN ISO 2719. Stanovení budu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-

Martense. Praha: Český normalizační institut, 2004. 32 s. 

 Tato mezinárodní norma přesně definuje způsob provádění stanovení bodu vzplanutí 

používající přístroj s uzavřeným kelímkem podle Penskyho – Martense metodou A a B pro 

hořlavé kapaliny, kapaliny se suspendovanými pevnými látkami, kapaliny s tendencí vytvářet 

povrchový film za podmínek zkoušky a další kapaliny. Tato metoda je použitelná u kapalin 

s bodem vzplanutí nad 40 °C. 
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3 Definice základních pojmů 

 Ke správnému orientování v problematice související s požárně technickými 

charakteristikami látek je zapotřebí znát následující základní pojmy. 

 

 

Teplota vzplanutí 

 Podle ČSN EN ISO 2719 je teplota vzplanutí definovaná jako nejnižší teplota 

zkušebního vzorku přepočtená na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa, při níž dojde  za 

předepsaných podmínek zkoušky v důsledku aplikace zapalovacího zařízení ke vzplanutí par 

zkušebního vzorku a plamen se rozšíří přes povrch kapaliny [9]. V praxi je nejčastějším 

iniciátorem plamen nebo jiskra. 

 

Teplota hoření  

 Podle ČSN EN ISO 2592 je teplota hoření definovaná jako nejnižší teplota zkušební 

dávky přepočtená na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa, při níž dojde za předepsaných 

podmínek zkoušky v důsledku aplikace zkušebního plamene k zapálení par zkušební dávky a 

které následně hoří po dobu alespoň 5s. [2] Ve srovnání s teplotou vzplanutí je teplota hoření 

vždy vyšší. 

 

Teplota vznícení  

 Podle ČSN EN 14522 je teplota vznícení definovaná jako nejnižší teplota horkého 

povrchu, která je za stanovených podmínek schopná vznítit hořlavý plyn nebo hořlavé páry ve 

směsi se vzduchem. [15] V praxi jsou častými iniciátory zahřáté povrchy technologických 

zařízení. 

 

Samovznícení  

 Samovznícení je děj, při němž dochází k samozahřívání látky vlivem exotermní reakce 

na teplotu, při níž dojde ke spuštění chemické reakce hoření. Samozahřívání je zapříčiněno 

probíhajícími fyzikálními, chemickými nebo biologickými pochody. [1] Aby k samovznícení 

došlo je nutné splnění podmínky, že množství odvedeného tepla ze systému je menší než 

množství tepla v systému uvolněném. 

 

 



 5 

    Chemické samovznícení 

 Příčinou chemického samovznícení je vzájemná chemická reakce mezi danou látkou a 

vodou nebo vzduchem. Mezi látky, které se samovzněcují při styku se vzduchem patří 

například bílý fosfor, karbidy alkalických kovů, zinkový či hliníkový prášek a další. K látkám 

schopné samovznícení ve styku s vodou patří například alkalické kovy, kovy alkalických 

zemin atd. [3] 

 

    Tepelné samovznícení 

 Tepelné samovznícení je proces, při němž dojde v důsledku zahřátí hořlavé látky na 

kritickou teplotu ke spuštění termooxidace. Za předpokladu splnění podmínky, při níž 

uvolněné reakční teplo převyšuje množství a rychlost odváděného tepla do okolí, dojde ke 

vznícení hořlavé látky [4] 

 

    Biologické samovznícení 

 Biologické samovznícení je proces vyvolaný činnosti mikroorganismů v rostlinných 

produktech, nečastěji v seně a slámě. Toto samovznícení se dá rozdělit na 2 etapy. V první 

etapě se teplota zvyšuje v důsledku činnosti mikroorganismů. K těmto dějům je zapotřebí 

optimálně vlhké prostředí. V etapě druhé se předpokládá, že za následný nárůst teploty 

zodpovídá štěpení molekul a jejich následná oxidace. Ke zvyšování teploty dochází tak 

dlouho, až vzroste na teplotu vznícení. [3] 
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4 Rostlinné oleje 

 Rostlinné oleje jsou jednou ze základních složek potravy člověka. Z nutričního 

hlediska jsou důležitým zdrojem energie, lipofilních vitamínů a dalších biologicky aktivních 

látek. Ze zdravotního hlediska rostlinné oleje v porovnání s živočišnými tuky neobsahují 

cholesterol, dále obsahují antioxidanty, některé vitamíny a minerální látky. [6] Proto jsou 

zdravější. Člověk rostlinné oleje přijímá především požíváním rostlinných pletiv. Vedle 

využití olejů v potravinářství jsou využívány například k výrobě mýdla, barev, laků, na 

svícení a jako biopalivo.  

 V České republice je z hlediska konzumace převládajícím druhem rostlinného oleje 

olej řepkový. V jižní Evropě to je olej olivový a v Evropě východní olej slunečnicový. 

 

 Obrázek 1: Řepka olejka Obrázek 2: Slunečnice 

 

 

 Podle původu se oleje a tuky dají rozdělit do tří skupin: 

 rostlinné  

 živočišné 

 minerální 

 

 Z chemického hlediska jsou rostlinné oleje, ale také živočišné tuky směsi glyceridů 

mastných kyselin, mezi které patří například kyselina palmitová, stearová, olejová a další. 

Představují potravinářsky nejvýznamnější lipidy. [3] 

 Oleje minerální jsou směsi nasycených uhlovodíků. 
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 Podle skupenství se tyto látky dělí na oleje, které jsou při teplotě okolí v kapalném 

stavu a na tuky, které jsou tuhé při teplotě okolí. [7] 

 

4.1 Výroba rostlinných olejů  

 Rostlinné oleje se získávají z: 

 Dužin plodů – Takto získaný olej je nutné ihned po sklizni zpracovat. Plody 

těchto olejnin nelze skladovat. Patří sem palmový, olivový a 

avokádový olej. 

 

 Ze semen a bobů – Semena lze dlouhodobě skladovat. Do této skupiny patří 

většina olejů. Například slunečnicový, řepkový a sójový. 

 

 K získávání olejů ze semen se využívají dva základní pochody. Prvním je lisování, při 

němž dochází k mechanickému oddělení oleje za pomocí tlaku z rostlinných pletiv. Druhou 

metodou je extrakce oleje z rostlinných pletiv za pomocí organického rozpouštědla (obvykle 

hexanu). Často jsou při získávání rostlinných olejů kombinovány oba pochody. [6] 

 

 

Obrázek 3: Schéma výroby rostlinných olejů [6] 
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  Proces výroby surového rostlinného oleje sestává z několika kroků. Po oloupání 

semen probíhá jejich mletí, při němž dojde k jejich rozmělnění. K tomuto dochází z důvodu 

větší a snazší výtěžnosti oleje. Následuje klimatizace, při níž dochází k působení tepla a páry 

na rozemletá semena. V dalším kroku probíhá lisování rozemletých semen stlačením ve 

šnekových lisech. Výlisky jsou z těchto na sobě navazujících kroků dávkovány k dolisování, 

popřípadě do procesu extrakce. Takto vylisovaný olej prochází deskovými filtry, kde se 

zbavuje nečistot. Při extrakci dochází k difúzi oleje do rozpouštědla. Z této směsi se následně 

rozpouštědlo odstraní procesem destilace.  

 V České republice jsme zvyklí konzumovat oleje plně rafinované, tedy směsi 

přírodních triacylglycerolů o velmi vysoké čistotě, kde je minimalizován obsah dalších 

lipidických látek. Proto na proces výroby surového oleje navazují procesy rafinační. Při těchto 

pochodech se z oleje separují fosfolipidy, volné mastné kyseliny, barviva a pachové látky.  

 U fritovacích olejů se z důvodu zvýšení oxidační stability olejů provádí hydrogenace 

neboli ztužování olejů. Při tomto procesu jsou v oleji dvojné vazby mastných kyselin částečně 

vysycovány vodíkem. Při selektivně vedeném procesu se přednostně vysycují nejreaktivnější 

mastné kyseliny linolová a linolenová, které mají 2 a 3 dvojné vazby ve své molekule. [6] 

Takto získané fritovací oleje však nelze zaměňovat za běžné, například univerzální rostlinné 

oleje. Tyto univerzální oleje na fritování, pečení, smažení atd. neprocházejí procesem 

ztužování, proto nemají takovou oxidační stabilitu jako oleje ztužené. Fritovací oleje nalézají 

uplatnění ve velkoobjemové tepelné úpravě potravin.  

 

4.2 Vlastnosti a složení rostlinných olejů  

 Rostlinné oleje jsou organické sloučeniny. Mají alifatický uhlovodíkový řetězec, 

obsahující ve své molekule uhlík, vodík a kyslík. Jsou to estery glycerolu, tedy směsi 

triacylglycerolů. Základními stavebními jednotkami olejů jsou tedy vedle glycerolu mastné 

kyseliny. [11] 

 

Mastné kyseliny: 

 Jsou to organické sloučeniny, které mají ve své molekule funkční karboxylovou 

skupinu (-COOH). Karboxylové kyseliny se vyskytují v mnoha molekulárních formách. 

Mastné kyseliny v jedlých olejích a tucích obsahují jednu karboxylovou skupinu a jsou tedy 

monokarboxylové. [16] 
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 Na vlastnosti olejů má zásadní vliv právě zastoupení mastných kyselin v těchto 

rostlinných olejích. Nasycené mastné kyseliny mají vyšší chemickou stabilitu a zároveň vyšší 

bod tání. Bod tání závisí především na počtu uhlíků v řetězci. Se vzrůstajícím počtem uhlíků 

se teplota tání zvyšuje. [7] Nenasycené mastné kyseliny mají v porovnání s nasycenými 

mastnými kyselinami chemickou stabilitu nižší, stejně tak i bod tání je nižší.  

 

            Tabulka 1: Teploty tání základních mastných kyselin [7] 

Mastná kyselina 
Teplota tání 

[°C] 

Nasycená 

Kyselina palmitová 62,7 

Kyselina stearová 69,6 

Nenasycená 

Kyselina olejová 16 

Kyselina linolová -5 

Kyselina linolenová -10,6 

 

 

V potravinách se vyskytují tyto skupiny mastných kyselin [7]: 

 Nasycené mastné kyseliny – Obsahují 4 až 60 atomů uhlíků, které jsou vzájemně 

vázány jednoduchými vazbami. Uhlovodíkový řetězec je rovný, 

nerozvětvený zpravidla se sudým počtem uhlíků. Do této skupiny patří 

například kyselina palmitová a stearová.  

 

 Nenasycené mastné kyseliny monoenové – Obsahují ve svém uhlíkovém řetězci pouze 

jednu dvojnou vazbu. Vzájemně se mezi sebou liší počtem atomů uhlíku, 

polohou jejich dvojné vazby a prostorovou konfigurací. Do této skupiny patří 

olejová kyselina.  

 

 Nenasycené mastné kyseliny polyenové – Obsahují ve svém uhlíkovém řetězci dvě a 

více dvojných vazeb. Stejně jako mastné kyseliny monoenové se mezi sebou 

kyseliny polyenové liší počtem atomů uhlíků, polohou dvojných vazeb, 

prostorovou konfigurací a navíc počtem dvojných vazeb. Mezi polyenové 

mastné kyseliny s dvěma dvojnými vazbami patří kyselina linolová, 

k mastným kyselinám se třemi dvojnými vazbami patří kyselina linolenová. 
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 Mastné kyseliny s trojnými vazbami – V jedlých tucích se nevyskytují. 

 

 

  Tabulka 2: Příklady základních mastných kyselin [4] 

Kyselina palmitová C15H31COOH Nemá dvojnou vazbu 

Kyselina stearová C17H35COOH Nemá dvojnou vazbu 

Kyselina olejová C17H33COOH Jedna dvojná vazba 

Kyselina linolová C17H31COOH Dvě dvojné vazby 

Kyselina linolenová C17H29COOH Tři dvojné vazby 

 

 

 Rostlinné oleje patří mezi nejrozsáhlejší skupinu látek, které jsou na základě 

chemických reakcí schopné samovznícení. K těmto dějům dochází hlavně u vysychavých (viz 

níže) rostlinných olejů. [4] Samovznícení podléhají především ty oleje, které jsou složeny 

z velkého množství nenasycených mastných kyselin.  

 Proces samovznícení je způsoben oxidačními reakcemi, které probíhají v místech 

dvojných vazeb. Tyto dvojné vazby jsou narušeny, dochází zde k navázání kyslíku a tím 

vytvoření vazby jednoduché. Při této chemické reakci se uvolňuje teplo.  

 

        K tomu aby došlo k procesu samovznícení musí být splněny základní podmínky [4]: 

 

 Jak již bylo výše uvedeno, olej musí obsahovat nenasycené mastné kyseliny, 

přičemž schopnost samovznícení se zvyšuje se vzrůstajícím počtem dvojných 

vazeb v dané mastné kyselině respektive oleji.  

 

 Olej musí mít velký měrný povrch, aby mohlo dojít k rychlejší oxidaci. 

Zároveň musí být splněna podmínka, že množství uvolněného tepla v systému 

musí být větší než množství tepla ze systému odvedeného. Těchto podmínek je 

nejčastěji docíleno u porézního materiálu nasáknutého olejem. 

 

 Mezi materiálem a olejem do daného materiálu nasáklým musí být optimální 

poměr, v důsledku čehož dojde k intenzivním oxidačním reakcím.  
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 Rostlinné oleje skladované v sudech a jiných nádobách nejsou schopny samovznícení 

z důvodu nesplnění těchto základních podmínek. 

  

 Rychlost oxidace je přímo závislá na teplotě okolí. Při zvýšení teploty dochází 

k urychlení oxidačních reakcí, naopak při snížení teploty okolí může dojít až k zastavení 

procesu oxidace. Značný vliv na sklon k samovznícení mají také nečistoty a přísady v oleji. 

[3] Příkladem jsou nátěrové hmoty, do kterých se přidávají látky, které mají účel zvýšit 

rychlost vysýchání (tzv. sikativy) a zároveň působí jako katalyzátory procesu samovznícení.  

 

 

 

Tabulka 3: Složení vybraných rostlinných olejů [6] 

 

Kyselina 
palmitová 

[%] 

Kyselina 
stearová  [%] 

Kyselina 
olejová    

[%] 

Kyselina 
linolová   

[%] 

Kyselina 
linolenová 

[%] 

Ostatní 
mastné 

kyseliny [%] 
Nasycené mastné kyseliny Nenasycené mastné kyseliny 

   Palmový olej 45 8 38 8 -  1 

   Olivový olej 11,5 2,5 74 9,5 -  2,5 

   Slunečnicový olej 6,5 5 24 63 0,3 1,2 

   Podzemnicový olej 10 3,5 59 20 0,3 7,2 

   Řepkový olej 4,5 1,5 56 26 12 - 

   Lněný olej  - -  28 15 57 - 

 

 

 

 Rostlinné oleje, které z velké části obsahují kyselinu linoleovou, mají největší sklon 

k samovznícení. Mezi tyto oleje patří lněný olej. Oleje obsahující kyselinu linolovou do 

značné míry přispívají k procesu samovznícení. Do této skupiny patří olej slunečnicový. 

Naopak rostlinné oleje, které mají velký obsah kyseliny palmitové a stearové nemají sklon 

k samovznícení. [4] 
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Graf 1: Zastoupení mastných kyselin u vybraných rostlinných olejů 

 

 

 K hodnocení sklonu oleje k samovznícení se nejčastěji využívá metoda jodového čísla. 

Principem této metody je navázání atomu halogenu (jódu) na nenasycené sloučeniny v místě 

dvojné vazby. Touto reakcí dvojné vazby zanikají a vznikají vazby jednoduché. Množství 

jódu touto reakcí navázané nám udává míru sklonu látky k samovznícení. 

 

 

 

Obrázek 4: Adice kyseliny linolové 
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 Jódové číslo tedy označuje množství jodu v gramech, které je pohlceno ve 100 g 

zkoušené látky. [8] 

 

 

Tabulka 4: Vlastnosti vybraných rostlinných olejů [4] 

Látka 
Bod vzplanutí 

[°C] 
Bod vznícení 

[°C] 
Jódové 

číslo 
Sklon                

k samovznícení 

Perilový olej 272  - 180 - 208 ano 

Lněný olej od 206 od 345 170 - 204 ano 

Rybí olej 216 277 110 - 200 ano 

Konopný olej 229 410 150 - 166 ano 

Makový olej od 200 od 340 139 - 167 ano 

Sójový olej 282 446 120 - 160 ano 

Slunečnicový olej 180 - 230 370 - 380 125 - 136 sporné 

Sezamový olej 220 - 223 340 - 410 103 - 116 sporné 

Bavlníkový olej 233 -240 350 - 380 99 - 120 sporné 

Řepkový olej 165 - 300 475 97 - 108 sporné 

Podzemnicový olej 282 od 445 84 - 100 sporné 

Olivový olej 225 - 244  - 70 - 100 ne 

Hovězí sádlo 230 - 260 340 - 445 53 - 77 ne 

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

 

 

 

 Podle chování na vzduchu se rostlinné oleje rozdělují na oleje [12]: 

 

 Vysýchavé – Tyto oleje mají velký sklon k samovznícení. Hodnota jódového 

čísla se pohybuje nad hodnotou 120. 

 

 Polovysýchavé – Mají sporný sklon k samovznícení. Aby k tomuto ději došlo, 

musí být v systému optimální podmínky. Jódové číslo se 

pohybuje od 80 do 120. 

 

 Nevysýchavé – Tyto oleje sklon k samovznícení nemají. Jodové číslo odpovídá 

hodnotě pod 80.  
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 Obecně se dají označit rostlinné oleje s jódovým číslem vyšším než 100 za oleje silně 

náchylné k samovznícení. Výjimkou jsou oleje a tuky obsahující antioxidační látky, které i 

přes vysoké jódové číslo mají malý sklon k samozahřívání. [4] Příkladem takového tuku je 

tuk rybí. 

 

 Ke kvalitativnímu určení sklonu oleje k samovznícení se využívá Mackey-test. Při 

tomto měření se imitují nejideálnější podmínky, ke kterým v praxi dochází. 

 

4.3 Stárnutí rostlinných olejů  

 Stárnutí rostlinných olejů, v potravinářství označováno termínem žluknutí, je soubor 

reakcí, které mají za následek zhoršení organoleptických vlastností. Nejčastěji změnu vzhledu 

a jeho hořknutí. K zabránění těchto pochodů je vhodné skladovat tyto oleje v chladu a temnu, 

a to hlavně u olejů s obsahem nenasycených mastných kyselin. Ty jsou obzvlášť citlivé na 

oxidaci kyslíkem především při vyšší teplotě a za přístupu světla. [5] 

 

 Rozeznáváme tyto typy žluknutí: 

 Hydrolytické žluknutí 

 Oxidační žluknutí 

 Ketonové žluknutí 

 Reverzní žluknutí 

 

 

 Při tepelné úpravě pokrmů smažením je olej nebo tuk předehřát na teplotu 150 °C až 

200 °C. Samotné smažení následně probíhá dvěma způsoby.  

 

 Smažením v tenké vrstvě oleje nebo tuku  

 

 Smažením ve vrstvě oleje nebo tuku obvykle o výšce 100 až 200 mm. Při tomto 

procesu dochází k úplnému ponoření smažené potraviny do tuku. Tento děj je 

označován termínem fritování. 
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Obrázek 5: Smažení potravin 

 

 

 Při procesu fritování dochází po vložení potraviny do oleje k odpařování vody 

z fritovaného pokrmu a tím k ochlazování oleje, u něhož se po několika minutách opět teplota 

zvýší. 

 

 V oleji dále probíhají tyto reakce [7]: 

 

 Působením vodní páry na olej nebo tuk probíhají hydrolytické procesy. 

Hydrolýzou vznikají volné mastné kyseliny, které unikají do ovzduší, a z velké 

části se absorbují do fritované potraviny.  

 V oleji probíhají oxidační procesy. Při vysokých teplotách dochází k rychlému 

spotřebování kyslíku rozpuštěného v oleji. Oxidační reakce se následně zpomalí 

na rychlost závisející na rychlosti difůze vzdušného kyslíku do oleje.  

 V oleji probíhají polymerační reakce.  

 Dále zde probíhají pyrolytické procesy, jako je dehydratace oxidačních produktů 

nebo rozklad glycerolu na akrolein.  
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5 Požáry jedlých olejů a tuků 

 Každoročně dochází v domácnostech, restauračních zařízeních, jídelnách a dalších 

provozech k mnoha požárům způsobených vzplanutím jedlých olejů a tuků při smažení, 

fritování nebo grilování. Tyto požáry jsou velice nebezpečné, neboť při neodborném hašení 

často dochází k těžkým zraněním, v některých případech i k usmrcení osob. 

  

 Příčinou vzniku těchto požárů je nejčastěji technická závada na zařízení, především 

porucha termostatu. Další častou příčinou je nedbalost obsluhy. 

 

 Příkladem požáru vzniklým při fritování byl požár fritézy s olejem v asijském bistru 

dne 4. ledna 2011 ve Frýdlantu (Liberecký kraj). [13] Obsluha bistra se snažila požár uhasit 

vodou, během čehož se jeden muž nadýchal zplodin hoření. Po příjezdu hasičů na místo 

zásahu byl za pomocí deky přehozené přes fritézu požár uhašen a z prostoru bistra byly 

evakuovány 4 osoby. Šetřením byla stanovena příčina vzniku požáru nedbalost obsluhy.  

 

 

 

 

Obrázek 6: Fritéza po požáru [13] 
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5.1 Statistika požárů  

 Během posledních pěti let, tedy od roku 2006 do roku 2010, došlo na území České 

republiky k 532 požárům vzniklých v důsledku používání jedlých olejů a tuků. Při těchto 

požárech došlo k usmrcení 3 osob a zranění 78 osob. Příslušníci hasičského záchranného 

sboru při nich zachránili 28 osob a evakuovali 557 osob. 

 

 Tabulka 5: Statistika požárů jedlých olejů a tuků 

Rok 
Počet 

požárů 
olejů a tuků 

Počet 
usmrcených 

osob 

Počet 
zraněných 

osob 

Počet 
zachráněných 

osob 

Počet 
evakuovaných 

osob 

2006 100 1 7 2 0 

2007 116 0 11 2 318 

2008 111 1 23 15 25 

2009 119 1 15 4 200 

2010 86 0 22 5 14 

Celkový 
součet 

532 3 78 28 557 

 

 

 

 

Graf 2: Počet zraněných a usmrcených osob na území České republiky 
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 Požáry zapříčiněné používáním jedlých olejů a tuků zaujímají cca 0,5 % z celkového 

počtu požárů. 

 

 

Graf 3: Celkový počet požárů vzniklých na území České republiky 

 

 

 

Graf 4: Počet požárů zapříčiněných používáním jedlých olejů a tuků 
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5.2 Hašení požárů rostlinných olejů a tuků  

 K přerušení hoření látky je zapotřebí ze systému odebrat jednu ze základních složek 

potřebných k průběhu oxidačně redukčních pochodů. Tedy oxidační činidlo, hořlavou látku 

nebo iniciační zdroj. 

 Požáry jedlých olejů a tuků, tedy požáry třídy F, jsou z hlediska hašení značně 

problematické. Ve srovnání s jinými hořlavými kapalinami jsou oleje a tuky při teplotě 

přesahující teplotu vzplanutí ještě kapalné. [14] Proto je složité je bez nepříznivých 

doprovodných jevů zchladit. Navíc u nich po zdánlivém uhašení může dojít k opětovnému 

vznícení.  

 Použití nevhodných hasebních látek je v mnoha případech neúčinné a často bývá, jak 

jsem již výše uvedl pro osobu provádějící hasební zásah značně nebezpečné. 

 

 

 V roce 1999 provedl německý úřad bezpečnosti pro výživu a restaurace 

následující testy hašení požárů jedlých olejů a tuků. [14] 

 

 Hašení požárů jedlých olejů a tuků přikrytím pomocí přístrojových krytů 

 

 Hašení hořícího oleje v pánvi jeho přikrytím pomocí víka je často doporučovanou 

metodou zdolávání požárů tohoto typu. Tímto úkonem se docílí zamezení přístupu vzdušného 

kyslíku do zóny hoření, a tím zastavení procesu hoření. Ne vždy je ale zaručen požadovaný 

účinek. U pánví přikrytých masivní poklicí k uhašení dojde. U fritovacího hrnce větších 

rozměrů se však po přikrytí fritézy víkem vyrobeného nejčastěji z tenkostěnné nerez oceli toto 

víko působením vysokých teplot zdeformovalo a tím zpřístupnilo vzdušnému kyslíku průnik 

do zóny hoření. 

 

 Hašení požárů jedlých olejů a tuků pomocí požárních dek 

 

 Požární deky mají za úkol zamezit přístup vzdušného kyslíku do zóny hoření ve fritéze 

nebo pánvi, stejně jako tomu je při hašení oleje přikrytím víka. Zkouškami nebylo, ani u jedné 

z testovaných dek zjištěn požadovaný efekt. Při zakrytí hasící dekou docházelo k postraním 

vyšlehávání plamene a nakonec k plošnému prohoření horní plochy deky. 
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 Hašení požárů jedlých olejů a tuků vodním hasicím přístrojem 

 

 Hašení požárů jedlých olejů a tuků pomocí vody může způsobit zasahující osobě těžké 

popáleniny a tudíž ji nelze použít. Jak je známo, voda při odpaření zvětší 1700 x svůj objem. 

Při nalití vody do hořícího rozpáleného oleje dojde k okamžitému odpaření této vody a tím 

k rozstřiku hořících kapek oleje. 

 

 

 

Obrázek 7: Hašení oleje vodou 

 

 

 Hašení požárů jedlých olejů a tuků pěnovým hasicím přístrojem 

 

 Hasební efekt pěny spočívá v zamezení tvorby hořlavého souboru nad hladinou 

hořlavé kapaliny. Při aplikaci pěny na hořící olej nedochází ke kompaktnímu pokrytí této 

hladiny a tím k úplnému zastavení procesu hoření. Navíc při počátečním hašení pěnou 

dochází k tvorbě vysokých 2 až 3 metrových plamenů. Požadovaného účinku se docílí pouze 

při použití odpovídajícího pěnového hasiva a trysky vytvářející jemnou mlhu. 
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 Hašení požárů jedlých olejů a tuků CO2 hasicím přístrojem 

 

 Hašením požáru pomocí hasiva CO2 se docílí snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu 

na úroveň, kdy již hoření neprobíhá. Oxid uhličitý má navíc minimální ochlazovací efekt, 

tudíž při hašení hořících olejů a tuků nedojde k trvalému uhašení tohoto požáru. Při zvýšení 

koncentrace kyslíku nad hladinou oleje dojde k opětovnému vznícení hořlavých par. 

 

 Hašení požárů jedlých olejů a tuků práškovým hasicím přístrojem  

 

 Hlavním hasebním efektem prášků je efekt antikatalytický, při němž dochází k 

navázání volných radikálů na částice prášku a tím zastavení řetězové reakce hoření. Prášek 

stejně jako CO2 nemá chladící účinek, proto při zdánlivém uhašení požáru hořícího oleje, 

dojde, po chvíli k opětovnému vznícení hořlavých par. Navíc při jeho aplikaci dochází při 

narážení prášku na hladinu k rozstřiku oleje.  

 

 Hašení požárů jedlých olejů a tuků vodním hasicím přístrojem se speciálními aditivy 

 

 Při hašení požárů jedlých olejů a tuků za pomocí směsi vody se speciálními aditivy je 

docíleno velmi dobré účinnosti. Tato směs vytváří na hladině chemickou reakcí s olejem 

kompaktní ochrannou vrstvu, která zabraňuje tvorbě hořlavého souboru nad touto hladinou. 

V tomto případě následně nedochází ani k opětovnému vznícení par. 

 

 

Obrázek 8: Hasicí přístroj na požáry třídy F 
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6 Experimentální část 

 Cílem experimentální části této bakalářské práce bylo zjistit, jaký má vliv tepelné 

zatížení na změnu teploty vzplanutí u vybraného rostlinného oleje určeného k fritování, který 

prošel jak umělým stárnutím (simulování používání oleje bez fritování potravin), tak i 

fritováním. 

 V první části byly zkoumány změny teploty vzplanutí u rostlinného oleje při 

zmíněném umělém stárnutí, tedy samotném zahřátí na požadovanou teplotu odpovídající 

teplotě, při níž fritování probíhá.  

 V části druhé byly provedeny zkoušky na rostlinném oleji, který procesem fritování 

prošel. 

 Následně byly tyto výsledky srovnány a zhodnoceny. 

 

K měření byl vybrán olej: 

 APETOL – rafinovaný rostlinný olej jednodruhový 

         univerzální na fritování, pečení a smažení, vhodný do salátů a majonéz 

         složení: řepkový olej nízkoerukový 

         výrobce AVENA s.r.o. 

 

 

Obrázek 9: Rostlinný olej APETOL 
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6.1 Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – 

Martense 

 Ke stanovení teploty vzplanutí byla vybrána, z důvodu uvedeného níže, metodika 

stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – Martense metodou A dle 

normy ČSN EN ISO 2719 [9]. 

Měření probíhalo na poloautomatickém přístroji PMP-4 od firmy Petrotest [10]. Tento přístroj 

je určen ke stanovení teploty vzplanutí v rozsahu teplot +20°C až +350°C. 

 Při výběru metody stanovení teploty vzplanutí byla zohledněna skutečnost, že 

fritování v domácích podmínkách, tudíž ve fritovacích hrncích pro domácí použití, probíhá 

v uzavřených fritézách. Proto z hlediska uzavřeného prostoru v hrnci při fritování byla 

zvolena metoda stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku. 

  

 

 Obrázek 10: Přístroj PMP-4  Obrázek 11: Sestavený přístroj 

 

Princip zkoušky: 

 Stanovení teploty vzplanutí probíhá prostřednictvím přístroje, ve kterém je vložen 

kelímek naplněný zkušebním vzorkem a uzavřený víčkem. Vzorek je zahříván a míchán 

předepsanou rychlostí. Po dosažení cca 23 °C pod předpokládanou teplotou vzplanutí dochází 

ke spuštění aplikace zapalovacího zařízení, totéž se opakuje při každém nárůstu o 2 °C. 
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Teplota, při které je zpozorováno vzplanutí par vytvořených nad hladinou vzorku, přepočtená 

na standardní atmosférický tlak odpovídá teplotě vzplanutí.  

 

Pracovní postup: 

 Jak již bylo uvedeno, měření probíhalo na poloautomatickém přístroji PMP-4 dle 

normy ČSN EN ISO 2719 metodou A, pro vzorky o nízké viskozitě. Zahřívání a míchání 

předepsanou rychlostí bylo řízeno přístrojem. Aplikace zapalovacího zařízení byla prováděna 

taktéž automaticky přístrojem. Obsluha musela provést pouze detekci vzplanutí par 

s následným ukončením zkoušky prostřednictvím stlačením tlačítka STOP po dobu 5 sekund. 

 

Zkouška sestávala z následujících kroků: 

- Uvedení přístroje do činnosti zapojením do elektrické sítě a sepnutím hlavního 

elektrického spínače. 

- Naplnění kelímku zkušebním vzorkem. Z důvodu velké objemové roztažnosti 

rostlinného oleje byl kelímek naplněn pouze 2 mm pod úroveň plnící rysky, po ukončení 

zkoušky a vyjmutí kelímku z hnízda přístroje byla hladina oleje přibližně 0,5 mm nad 

touto ryskou. U předchozích zkoušek při dodržení požadovaného množství vzorku 

v kelímku docházelo při opakováních k velkým odchylkám teplot vzplanutí. 

 

 

Obrázek 12: Zkušební kelímek 

 

- Na kelímek se nasadí víčko a vloží se do zahřívacího hnízda přístroje. Do víčka se 

zasune snímač teploty. Následně se otočí hlava s motorem a uloží se tak, aby byl 

zajištěn přenos krouticího momentu na míchadlo ve víku kelímku. Pustí se plyn a zapálí 

zážehové trysky, které se seřídí na průměr plamene 3 až 4 mm. 
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- Po nastavení předpokládané teploty vzplanutí měření započne a přístroj provede kontrolní 

zážeh. Spustí se zahřívání vzorku rychlostí 5 °C/min až 6 °C/min. Taktéž dojde ke 

spuštění míchání vzorku rychlostí 120 ot/min. 

- Při dosažní teploty cca 23 °C pod předpokládanou teplotou vzplanutí dojde k aktivaci 

zapalovacího zařízení. Při každém dalším nárůstu o 2 °C provede přístroj sklopení 

plamene do prostoru kelímku na dobu jedné sekundy. 

- Při zpozorování vzplanutí par vytvořených nad hladinou vzorku provede obsluha přístroje 

ukončení zkoušky. Přístroj automaticky provede přepočet teploty vzplanutí na standardní 

atmosférický tlak podle článku 11.2 v ČSN EN ISO 2719 a hodnotu zaokrouhlí. 

 

6.2 Umělé stárnutí fritovacího oleje  

 V první části laboratorního měření bylo prováděno tepelné namáhání rostlinného oleje 

cyklickým zahříváním (na teplotu 190 °C) a chladnutím rostlinného oleje. Po odebrání 

potřebného množství vzorků bylo provedeno stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku 

podle Penskyho – Martense popsaného v kapitole 6.1. 

 

 

 

Obrázek 13: Umělé stárnutí fritovacího oleje 
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Pracovní postup: 

- Rostlinný olej umístěný ve fritovacím hrnci byl zahřát na teplotu 190 °C. Zahřívání 

oleje trvalo cca 4 minuty 

- Po dobu 1 hodiny se udržuje za občasného míchání obsah fritovacího hrnce na teplotě 

190 °C 

- Po ukončení udržování teploty na 190 °C byl olej ve fritovacím hrnci ponechán 

vychladnout na teplotu cca 65 °C. Ochlazení oleje trvalo 1 hodinu.  

- Odběr vzorku v množství 230 ml po ochlazení oleje bylo provedeno do předem 

připravené kádinky a ta byla následně hermeticky uzavřena. 

- Celý proces byl proveden celkem 5x. 

 

 

 V následujících dvou grafech je zaznamenán průběh změn teplot během cyklického 

namáhání rostlinného oleji ve fritovacím hrnci. V grafu 6 je patrné kolísání teplot způsobené 

spínáním a vypínáním termostatu fritézy. Záznam byl proveden prostřednictvím digitálního 

teploměru Greisinger GMH 3250.  

 

 

Průběh změn teplot

0

50

100

150

200

250

0
:0

0

0
:3

0

1
:0

0

1
:3

0

2
:0

0

2
:3

0

3
:0

0

3
:3

0

4
:0

0

4
:3

0

5
:0

0

5
:3

0

6
:0

0

6
:3

0

7
:0

0

7
:3

0

8
:0

0

8
:3

0

9
:0

0

9
:3

0

1
0
:0

0

1
0
:3

0

Čas  [hod:min]

T
e
p

lo
ta

 [
°C

]

 

Graf 5: Průběh změn teplot při umělém stárnutí 
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Detail průběhu 1. cyklu
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Graf 6: Detail průběhu 1. cyklu umělého stárnutí 

 

 

 

Obrázek 14: Srovnání vzorků z umělého stárnutí fritovacího oleje 

 

 Při experimentu bylo odebráno celkem 5 vzorků, přičemž odběr jednotlivých vzorků 

byl proveden vždy po ukončení cyklu. Každý vzorek obsahoval 230 ml rostlinného oleje, 

z čehož bylo následně provedeno 3 měření. Z důvodu konstrukčního řešení fritovacího hrnce, 

který jsem měl k dispozici, nebylo možné při jednotlivých odběrech odebrat větší množství 

oleje a následně provést větší počet měření. Topné těleso tohoto hrnce se nacházelo cca 

v polovině přípustné úrovně hladiny oleje. Při poklesu této hladiny pod úroveň topného tělesa 

proto zahřívání oleje nebylo možné.  
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  Tabulka 6: Hodnoty teplot vzplanutí při umělém stárnutí 

 
Teplota 

vzplanutí [°C] 
Střední hodnota 

teploty vzplanutí [°C] 

Nepoužitý olej 

měření č. 1 273,0 

271,7 měření č. 2 272,0 

měření č. 3 270,0 

Vzorek 1 

měření č. 1 263,5 

262,8 měření č. 2 259,5 

měření č. 3 265,5 

Vzorek 2 

měření č. 1 261,5 

260,2 měření č. 2 258,5 

měření č. 3 260,5 

Vzorek 3 

měření č. 1 260,5 

259,5 měření č. 2 260,0 

měření č. 3 258,0 

Vzorek 4 

měření č. 1 258,0 

257,0 měření č. 2 256,5 

měření č. 3 256,5 

Vzorek 5 

měření č. 1 258,5 

257,2 měření č. 2 257,5 

měření č. 3 255,5 
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Graf 7: Změny teploty vzplanutí při umělém stárnutí 
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6.3 Stárnutí fritovacího oleje při fritování  

 V této druhé části laboratorního měření byly provedeny odběry vzorků přímo 

z procesu fritování. Po odebrání potřebného množství vzorků byly opět stanoveny body 

vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – Martense popsaného v kapitole 6.1. 

 

 

 

Obrázek 15: Fritování 

 

Pracovní postup: 

- Po zahřátí oleje na teplotu 190 °C probíhalo po dobu 1 hodiny ve fritovacím hrnci 

fritování. 

- Po uplynutí 1 hodiny se nechal fritovací olej vychladit. 

- Po ochlazení fritovacího oleje byl z fritovacího hrnce odebrán zkušební vzorek 

v množství 230 ml. 

- Z oleje byly odstraněny za pomocí sítka velké částečky zbytků potravin. 

- Následně bylo do fritovacího hrnce přilito 50 ml čistého fritovacího oleje, aby se 

kompenzovalo vsáknutí oleje do potravin. 

- Celý proces byl proveden celkem 4x. 

 

Fritované potraviny: 

1. cyklus fritování – Hranolky 

2. cyklus fritování – Kuřecí stehna 

3. cyklus fritování – Hranolky 

4. cyklus fritování – Květák v trojobalu 
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Obrázek 16: Srovnání vzorků z procesu fritování 

 

 V průběhu fritování byly odebrány celkem 4 vzorky. Odběr každého vzorku byl 

proveden vždy po hodině fritování potravin ještě před dolitím 50 ml oleje. Při fritování 

čtvrtého cyklu došlo k vypěnění rostlinného oleje. Z tohoto důvodu nebylo možné provést 5. 

cyklus fritování. 

 

 

 

  Tabulka 7: Hodnoty teplot vzplanutí při fritování 

 
Teplota 

vzplanutí [°C] 
Střední hodnota 

teploty vzplanutí [°C] 

Nepoužitý olej 

měření č. 1 273,0 

271,7 měření č. 2 272,0 

měření č. 3 270,0 

Vzorek 1 

měření č. 1 269,5 

269,0 měření č. 2 269,5 

měření č. 3 268,0 

Vzorek 2 

měření č. 1 269,5 

269,5 měření č. 2 269,5 

měření č. 3 269,5 

Vzorek 3 

měření č. 1 266,5 

267,2 měření č. 2 268,5 

měření č. 3 266,5 

Vzorek 4 

měření č. 1 267,5 

267,5 měření č. 2 267,5 

měření č. 3 267,5 
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Proces fritování
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Graf 8: Změny teploty vzplanutí při fritování 

 

6.4 Zhodnocení zkoušky  

 U řepkového rostlinného oleje podrobeného umělému stárnutí, tedy procesu tepelného 

namáhání bez fritování potravin, byl v průběhu provedených cyklů zahřívání samotného oleje 

na teplotu 190 °C, setrvání po dobu 1 hodiny na této teplotě a následném ochlazení, 

zaznamenán znatelný pokles teploty vzplanutí. Zatímco u čistého nepoužitého oleje na 

fritování byla zjištěna teplota vzplanutí 271,7 °C. U oleje po pátém cyklu umělého stárnutí, 

tedy po 5 hodinách zahřívání na teplotě 190 °C byl zaznamenán pokles teploty vzplanutí na 

hodnotu 257,2 °C. 

 U stejného rostlinného oleje podrobeného procesu fritování, tedy při čtyřech cyklech 

nepřetržitého fritování na přednastavené teplotě 190 °C, u něhož každý cyklus trval 1 hodinu, 

bylo zaznamenáno při měření teploty vzplanutí na těchto vzorcích jen mírný pokles teploty 

vzplanutí. Ve srovnání opět s teplotou vzplanutí čistého nepoužitého rostlinného oleje, jemuž 

odpovídá hodnota teploty vzplanutí 271,7 °C, byl pokles teploty vzplanutí u oleje po 4 

hodinách fritování jen o 4,2 °C nižší a odpovídal hodnotě 267,5 °C. 

 Z výsledků zkoušky vyplývá, že při běžném fritování, je pokles teploty vzplanutí 

pouze malý. Výsledky měření na jednotlivých vzorcích však byly ovlivněny druhem 

použitých fritovaných potravin a doléváním čistého rostlinného oleje v množství 50 ml do 
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fritovacího hrnce vždy po ukončení 1 hodinového cyklu. Tím byly kompenzovány úbytky 

rostlinného oleje v důsledku vsakování oleje do fritovaných potravin. Tento úkon je při 

fritování běžně praktikován, proto výsledky z měření lze považovat za výsledky odpovídající 

realitě. 
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Graf 9: Srovnání průběhu změn teplot vzplanutí při umělém stárnutí a fritování 

 

 

 Při srovnání teplot vzplanutí z procesu umělého stárnutí a procesu fritování je znatelný 

rozdíl mezi těmito výsledky (viz Graf 9). Důvodem, proč rostlinný olej, který prošel procesem 

fritování má pokles teploty vzplanutí pozvolnější je pravděpodobně ten, že při fritování je 

tento olej ochlazován prostřednictvím potravin vkládaných do fritovacího hrnce. Proto v něm 

nedochází k tak intenzivní tepelné degradaci, jako tomu je u oleje podrobenému souvislému 

tepelnému namáhání na stabilní teplotě 190 °C. Uhlíkaté zbytky potravin rozptýlené v oleji 

dle výsledků zkoušky nemají žádný, nebo jen nepatrný vliv na pokles teploty vzplanutí 

rostlinného oleje. 
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7 Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký má vliv tepelné namáhání rostlinného oleje 

při procesu fritování na změnu teploty vzplanutí. Měření bylo prováděno na řepkovém 

univerzálním rostlinném oleji APETOL od firmy Avena s.r.o. Ke zjištění teploty vzplanutí 

byla vybrána metoda stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – 

Martense dle ČSN EN ISO 2719. 

 Laboratorní měření bylo rozděleno do dvou částí. V části první bylo prováděno 

tepelné namáhání rostlinného oleje bez fritování potravin. Rostlinný olej se zahřál ve 

fritovacím hrnci na teplotu 190 °C a na této teplotě se udržoval po dobu 1 hodiny. Pak se olej 

nechal po dobu další 1 hodiny vychladnout, během čehož teplota oleje poklesla na hodnotu 

cca 65 °C. Následně byl proveden odběr vzorku v požadovaném množství a cyklus zahřívání 

a chladnutí se opakoval. Celkem bylo provedeno 5 cyklů, během čehož bylo odebráno 5 

vzorků vždy po ukončení cyklu. U každého ze vzorků byly provedeny 3 měření teploty 

vzplanutí dle ČSN EN ISO 2719.  V druhé části laboratorního měření byly provedeny odběry 

vzorků přímo z procesu fritování. Fritování probíhalo nepřetržitě vždy po dobu 1 hodiny při 

teplotě 190 °C v totožném fritovacím hrnci jako umělé stárnutí rostlinného oleje. Po 

vychladnutí oleje byl proveden odběr vzorku a dolití čistého rostlinného oleje v množství 50 

ml, čímž byl kompenzován úbytek oleje v důsledku vsáknutí do fritovaných potravin. 

Následně byly provedeny další cykly fritování. Celkem byly provedeny 4 cykly, během čehož 

byly odebrány 4 vzorky rostlinného oleje. U každého ze vzorků byly opět provedeny 3 měření 

teploty vzplanutí dle ČSN EN ISO 2719. Po ukončení 4. cyklu fritování došlo u oleje 

k vypěnění, proto nebyl proveden cyklus pátý. 

 Při stanovování teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho – Martense 

byla zjištěna u čistého nepoužitého rostlinného oleje teplota vzplanutí 271,7 °C. U oleje 

podrobeného umělému stárnutí, tedy procesu tepelného namáhání bez fritování potravin, byl 

po 5. cyklu zjištěn pokles teploty vzplanutí na hodnotu 257,2 °C, což odpovídá poklesu o  

14,5 °C. U rostlinného oleje podrobeného procesu fritování byl zaznamenán po 4. cyklu jen 

mírný pokles teploty vzplanutí na hodnotu 267,5 °C. Ve srovnání s teplotou vzplanutí čistého 

rostlinného oleje rozdíl činí jen 4,2 °C. 

 Z výsledků vyplývá, že pokles teploty vzplanutí u rostlinného oleje podrobeného 

umělému stárnutí je znatelně větší než u oleje, který prošel procesem fritování. Důvodem, 

proč rostlinný olej, který prošel procesem fritování má pokles teploty vzplanutí pozvolnější je 
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pravděpodobně ten, že při fritování je tento olej ochlazován prostřednictvím potravin 

vkládaných do fritovacího hrnce. Proto v něm nedochází k tak intenzivní tepelné degradaci, 

jako tomu je u oleje podrobenému souvislému tepelnému namáhání na stabilní teplotě 190 °C. 

Uhlíkaté zbytky potravin rozptýlené v oleji dle výsledků zkoušky nemají žádný, nebo jen 

nepatrný vliv na pokles teploty vzplanutí rostlinného oleje. 

 Z naměřených hodnot teplot vzplanutí rostlinného oleje v průběhu fritování vyplývá, 

že ke vzniku požáru při standardních teplotních režimech, by v důsledku iniciace plamenem 

nebo jiskrou nemělo dojít. Důvodem, proč i přesto k požárům jedlých olejů dochází, je 

porucha fritézy, zejména termostatu, nebo použití nevhodného rostlinného oleje s nízkou 

teplotou vzplanutí. 
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