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Jednou z důležitých veličin v oblasti požární ochrany je rychlost uvolňování tepla. Její 

měření je možné provádět dvěma metodami: metodou na základě spotřeby kyslíku, například 

na konickém kalorimetru dle ISO 5660-1; nebo metodou měření rozdílu teplot na zařízení 

zvaném „MassLoss“ kalorimetr, nebo také zjednodušený konický kalorimetr dle ISO 13927. 

Druhá jmenovaná metoda má však některé nevýhody. Cílem práce je provést ověření 

funkčnosti nástavce umožňujícího na „MassLoss“ kalorimetru měřit rychlost uvolňování tepla 

metodou spotřeby kyslíku. 
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The heat release rate is one of the most important variables in the fire protection. It can 

be measured by two methods: a method based on oxygen consumption principle, for examle 
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1. Úvod 

Požáry mají každoročně v celém světě na svědomí jak vysoké materiálové škody, 

tak usmrcení či zranění velkého počtu osob. Například v roce 2012 bylo v České republice 

v důsledku požáru usmrceno 125 osob, dalších 1 286 osob bylo zraněno a byly způsobeny 

škody za téměř 3 miliardy korun. Nejvíce obětí mají každoročně na svědomí požáry 

rodinných domů, bytů, dalších objektů určených pro bydlení a ubytování osob a budov 

občanské výstavby. [1] Proto každá vyspělá společnost požaduje projektování a zhotovení 

staveb na základě více či méně přísných předpisů a technických norem požární bezpečnosti 

staveb.  

Neméně důležité jsou i normy zkušební, sloužící ke stanovení charakteristik 

materiálů. Obě oblasti jsou úzce spojeny, neboť bez znalosti požárně technických 

charakteristik materiálů, ať už jsou použity jako stavební materiály či jako vybavení 

interiérů nelze splnit požadavky požární bezpečnosti staveb.  

Požárně technické charakteristiky můžeme rozdělit do tří základních oblastí.  

1. Posuzování zapalitelnosti materiálů 

2. Posuzování hořlavosti materiálů 

3. Posuzování tvorby kouře.  

Při posuzování zapalitelnosti tuhých materiálů je zjišťován limitní stav, ve kterém 

je pozorován počátek hoření a není sledován další vývoj procesu hoření. Zpravidla je 

vyjádřen buď limitní teplotou, nebo tepelným tokem, který je nutný dodat zapalovanému 

materiálu.  

Hořlavost materiálů je vlastnost popisující chování materiálů v další fázi po iniciaci 

požáru. Jejím smyslem je porovnat materiály z hlediska toho, nakolik přispívají k rychlosti 

rozvoje požáru. V praxi jsou k jejímu stanovení využívány tři principy.  

1. Hodnocení tendence šíření zóny hoření 

2. Hodnocení uvolňovaného tepla 

3. Stanovení kyslíkového čísla 

V prvním případě se hodnotí schopnost materiálů šířit plamen. Pro stanovení této 

charakteristiky existuje mnoho metod. Takovýto stav je způsoben tím, že ani jedna 
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z používaných metod není univerzální. Vzhledem ke skutečnosti, že parametr šíření 

plamene je vždy závislý na tvarové modifikaci, či na oblasti použití materiálů, nelze 

navrhnout zkušební postup, který by bylo možno použít v kompletním spektru materiálů 

a jejich tvarových modifikací. Proto jsou zavedeny testy pro posuzování fólií, textilních 

materiálů, střešních krytin atd. Rychlost šíření plamene po povrchu materiálů závisí na 

řadě chemických a fyzikálních vlastností materiálu. V zásadě je můžeme shrnout do tří 

hlavních faktorů. Množství uvolněného tepla při hoření, fyzikální materiálové vlastnosti 

a vliv okolí.  

Některé metody hodnocení hořlavosti materiálů používají jako základní faktor 

určující hořlavost právě množství uvolněného tepla.  Metod je opět celá řada a můžeme je 

dělit podle velikosti či podle průběhu zkoušky. Rozlišujeme zkoušky velkorozměrové 

a zkoušky v malém měřítku. Vzhledem k ekonomické náročnosti velkorozměrových 

zkoušek jsou tyto prováděny hlavně ve specifických případech a pro běžné testování 

materiálů jsou využívány zkoušky v malém měřítku. Dále metody rozdělujeme na statické 

a dynamické. Typickým příkladem statické metody je kyslíkový kalorimetr, jeho výstupem 

je veličina zvaná spalné teplo udávající množství tepla uvolněného dokonalým spálením 

zkoušeného materiálu. Oproti tomu dynamické metody poskytují širší spektrum výsledků. 

Jejich výhodou je sledování rychlosti vývoje tepla, neboli množství tepla uvolněného za 

jednotku času a tedy možnost popsat jak konkrétní materiál bude v průběhu času přispívat 

k rychlosti šíření požáru. Zajímavým trendem dnešní doby je softwarové modelování 

požáru pomocí komplexních matematických modelů, které právě rychlost uvolňování tepla 

používají jako jeden ze vstupních parametrů.  

Lze tedy říci, že rychlost uvolňování tepla je jedním z nejdůležitějších parametrů 

určujících požární nebezpečí. V současné době je k jejímu stanovení navržena řada metod, 

ať už velkorozměrových, tak zkoušek v malém měřítku. Velice často je využíván konický 

kalorimetr, dle normy ISO 5660, od kterého byl později odvozen zjednodušený konický 

kalorimetr dle normy ISO 13927, někdy také nazývaný jako „MassLoss“ kalorimetr. Tyto 

metody budou podrobně rozebrány v dalším textu, avšak již nyní je nutno zmínit některé 

nevýhody „MassLoss“ kalorimetru.  

Rychlost uvolňování tepla je zde měřena na základě rozdílu teplot prostřednictvím 

termočlánků. Problémem je zanášení termočlánků při zkoušení materiálů vyvíjejících 
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značné množství sazí, což snižuje naměřené teploty a tedy i množství uvolňovaného tepla. 

Dalším problémem je oproti konickému kalorimetru značně zdlouhavý a náročný proces 

kalibrace. Konický kalorimetr svým principem měření na základě spotřeby kyslíku tyto 

nevýhody vylučuje a jeho využití pro měření je tedy výhodnější.  

Cílem práce je provést měření na „MassLoss“ kalorimetru s nástavcem 

umožňujícím odběr vzorku spalin, tedy principem měření spotřeby kyslíku, a porovnání 

s hodnotami naměřenými při měření na konickém kalorimetru a následné vyhodnocení 

výsledků s doporučením, zda výsledky při měření na „MassLoss“ kalorimetru s nástavcem 

lze považovat za dostatečné přesné. 
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2. Rešerše 

ISO 5660 - 1. Fire tests - Reaction to fire - part 1: Rate of heat release from building 

products (Cone Calorimeter Method) Geneva: 1995. 

Jedná se o technickou normu vydanou mezinárodní organizací pro tvorbu norem 

zavádějící měření rychlosti uvolňování tepla prostřednictvím měřícího přístroje nazvaného 

konický kalorimetr. Principem je měření rychlosti uvolňování tepla na základě spotřeby 

kyslíku a vývoje oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého. Norma obsahuje veškeré potřebné 

informace od konstrukčního řešení konického kalorimetru přes výpočtové vztahy pro 

výpočet rychlosti uvolňování tepla z naměřených dat až po postup měření pro operátory 

konického kalorimetru. 

DIN EN ISO 13927. Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater 

and thermopile detector. Berlin: DIN Deutches Institut fur Normung, 2003. 

Jedná se o opět o technickou normu vydanou mezinárodní organizací pro tvorbu 

norem, zde ve verzi přijaté normovým institutem Spolkové republiky Německo. Tato 

norma zavádí postup měření rychlosti uvolňování tepla na přístroji nazvaném „MassLoss“ 

kalorimetr. Principem je měření rychlosti vývoje tepla prostřednictvím změny teploty, 

respektive měřením teploty spalin prostřednictvím termočlánků, a následné porovnání 

s předchozí kalibrací termočlánků prostřednictvím spalování čistého methanu. Norma opět 

obsahuje veškeré informace týkající se konstrukčního řešení, pokynů pro operátory 

a zpracování výsledků.  

Dietenberger, Mark A.; Boardman, Charles R. 2013. HRR Upgrade to mass loss 

calorimeter and modified Schlyter test for FR Wood. V: Proceedings of the Fire and 

Materials 2013 Conference held at the Hyatt Hotel Fisherman’s Wharf Hotel, San 

Francisco, CA, USA 28-30. ledna 2013, str. 251-263. dostupné online: 

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2013/fpl_2013_dietenberger001.pdf , 

cit.:12.2.2014 

Autoři se zabývali možnostmi zpřesnění výsledků měření rychlosti uvolňování 

tepla pro dřevěné materiály na „MassLoss“ kalorimetru, který jak sami upozorňují, oproti 

konickému kalorimetru nedosahuje dostatečně přesných výsledků. Autoři provedli 

testování různých poloh termočlánků a dále prováděli měření s analyzátory kyslíku, oxidu 

uhelnatého a oxidu uhličitého. Autoři uvádějí jako příklad spalování ethylen-glykolu, které 
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vykazuje velice dobrou přesnost (chyba 0,22%). V uveřejněné práci však nejsou uvedeny 

využité výpočtové vztahy ani popis aparatury, respektive umístění sond pro odběr vzorků 

spalin.  

Stěžejní částí práce je spíše úprava Schlyterova testu. Což je starý nenormalizovaný 

test používaný v laboratořích autorů (Forest Product Laboratory). Skládá se ze dvou 

paralelně umístěných destiček o výšce 787 mm a šířce 302 mm. Mezi ně je poté vložen 

vzorek materiálu ve formě dvou destiček, mezi které je vložen hořáček o výkonu 7 kW. 

Vzorek materiálu je zapalován po dobu 3 minut a poté je hořáček odstraněn. Sleduje se 

výška vzniklého plamene v průběhu času.  

Hálová, Miroslava. Vývoj tepla v závislosti na hořící ploše. Ostrava, 2006. Diplomová 

práce. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, katedra požární ochrany.  

Autorka se ve své práci zabývala měřením rychlosti uvolňování tepla pro různé 

druhy materiálů a různé velikosti povrchů. Součástí práce bylo praktické měření, které bylo 

provedeno na „MassLoss“ kalorimetru. Autorka v konečném zhodnocení práce zmiňuje 

některé nedostatky této metody měření a zmiňuje větší přesnost konického kalorimetru. 

OTTO DVOŘÁK, LIBOR ŠEVČÍK. Možnosti stanovení efektivní výhřevnosti metodou 

konické kalorimetrie. Praha: Technický ústav PO Praha [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: 

http://uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/Dvorak.doc 

Autoři ve své práci seznamují s možnostmi využití metody konické kalorimetrie 

pro stanovení efektivní výhřevnosti materiálů. Stanovené hodnoty porovnávají s hodnotami 

výhřevnosti vypočtenými na základě spalných tepel materiálů. Měření autoři prováděli na 

materiálech PP, PVC, PMMA, PU, PC, PA, překližka, dřevotříska a dřevo. Součástí práce 

jsou hodnoty rychlosti uvolňování tepla pro měřené materiály.  

http:///uchp.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/Dvorak.doc
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3. Vývoj tepla při hoření 

Hoření je velice složitý fyzikálně chemický proces, jehož základem jsou oxidačně 

redukční procesy doprovázené vývojem tepla a světla o různých intenzitách. Hoření může 

vzniknout a probíhat pouze za určitých podmínek. Je potřebná přítomnost hořlavé látky, 

oxidačního prostředku a zápalného zdroje.  

Působením energetického potenciálu, zpravidla se jedná o tepelné působení, 

dochází k chemickému rozkladu hořlavé látky, ať už v kapalném či pevném skupenství, 

a vývoji hořlavých plynů, které po promísení s oxidačním prostředkem, jímž je nejčastěji 

kyslík, a iniciaci hoří.  

Hoření je chemickou reakcí exotermickou, neboli jak již bylo řečeno, je reakcí, při 

níž se uvolňuje energie ve formě tepla a světla. Množství uvolněné energie závisí na 

mnoha faktorech, například na chemickém složení materiálu, skupenství materiálu či 

množství oxidačního prostředku a jeho stanovení prostřednictvím výpočtu by bylo pro 

hoření reálných materiálů velice komplikované.  

Množství tepla, které se při hoření uvolní, je však veličinou, která nás, zejména 

u požárů v uzavřených prostorech velice zajímá, neboť je úzce spojena s rychlostí rozvoje 

požáru. Je proto nutné spoléhat na údaje získané pro konkrétní materiály při laboratorních 

zkouškách. [2] [3] 

4. Rychlost uvolňování tepla 

Rychlost uvolňování tepla je veličina využívaná ve výpočetních postupech pro 

popis jevů doprovázejících požár v uzavřených prostorech. Je definována jako množství 

tepla uvolněného spalováním materiálu za jednotku času a její jednotkou je J.s-1 neboli W. 

Je třeba si uvědomit, že u většiny požárů v uzavřených prostorech není rychlost uvolňování 

tepla konstantní. Rychlost uvolňování tepla a tedy i rychlost úbytku hmotnosti se mění 

s časem. Ve výpočtech se proto používá spíše zjednodušení a uvažuje se průměrná nebo 

maximální rychlost uvolňování tepla. [3] 

Důležité je také uvést v čem význam rychlosti uvolňování tepla spočívá a proč je 

její měření tak důležité. Dr. Vytenis Babrauskas ve své práci uvádí tři hlavní důvody proč 

je nutné rychlost uvolňování tepla považovat doslova za „jednoduše nejdůležitější veličinu 

pro popisování požárního rizika“. Tyto tři důvody jsou uvedeny v následujících odstavcích. 
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Rychlost uvolňování tepla je hybnou silou požáru. Množství uvolňovaného tepla 

přímo podporuje rozvoj požáru, neboli vzniklé teplo generuje vznik dalšího množství tepla. 

Oproti tomu například vzniklý oxid uhelnatý nemá žádný vliv na vznik dalšího oxidu 

uhelnatého.  

Většina dalších nežádoucích produktů je spojena s rychlostí uvolňování tepla. 

Vznik většiny nežádoucích produktů závisí na rychlosti uvolňování tepla. Množství 

vznikajícího kouře, toxických plynů, teplot uvnitř místnosti a dalších veličin je přímo 

úměrné vzrůstající rychlosti uvolňování tepla. Čím větší je rychlost uvolňování tepla, tím 

více nežádoucích produktů se uvolní a tím více stoupne teplota v místnosti.  

Čím větší rychlost uvolňování tepla materiál vykazuje, tím větší ohrožení života 

hrozí. Některé požární charakteristiky nemusí nutně znamenat ohrožení života. Například 

pokud materiály vykazují snadnou zapalitelnost, nemusí to nutně znamenat, že podmínky 

vzniklého požáru budou nebezpečné. Takovéto chování může naznačovat častější menší 

požáry. Oproti tomu vysoká hodnota rychlosti uvolňování tepla je velice nebezpečná. 

Znamená rychlé rozšíření požáru, vznik vysokých teplot a vysoké hodnoty tepelného toku, 

což může vést ke vzniku smrtelných podmínek pro osoby v zasaženém prostoru. [4] 
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5. Metody měření rychlosti uvolňování tepla 

5.1. ISO 5660-1 Reakce na oheň – 1.část: Rychlost uvolňování tepla ze 

stavebních materiálů (Metoda kónického kalorimetru) 

5.1.1 Princip měření 

Měření je prováděno na zařízení zvaném kónický kalorimetr. Principem je měření 

spotřeby kyslíku při hoření vzorku materiálu, neboť množství uvolněného tepla při 

spotřebování jednoho kilogramu kyslíku je charakteristickou hodnotou pro každou látku 

a příliš se neliší od hodnoty 13,1 MJ.kg-1 O2.  

5.1.2 Části zkušebního zařízení 

Zkušební zařízení se skládá z následujících částí: 

Vážní systém s nosičem vzorku. 

Jedná se o elektronickou váhu, která v průběhu měření zabezpečuje kontinuální 

měření hmotnosti vzorku a poskytuje podklady pro stanovení úbytku hmotnosti v průběhu 

měření. 

Nosič vzorku má tvar čtvercové pánvičky o rozměrech 106 x 106 mm a má hloubku 

25 mm. Je vyroben z nerezavějící oceli a musí být navržen tak, aby umožňoval bezpečné 

vložení a vyjmutí vzorku a dále jeho přesné umístění v aparatuře. Vzdálenost mezi horní 

rovinou vzorku a spodní rovinou výhřevného tělesa má být 25 mm, výjimečně může být 

pro nestabilní materiály tato vzdálenost zvětšena na 60 mm. 

Celý systém je navržen tak aby umožňoval jak vertikální tak horizontální 

uspořádání zkoušky. Ve většině případů je však používáno pouze horizontální uspořádání 

zkoušky. 

Konický radiátor 

Zkoušený materiál je namáhán sálavým teplem. K tomuto účelu je aparatura 

vybavena elektricky vyhřívanou topnou spirálou ve tvaru kónického kužele o příkonu 

5000 W při napětí 240 V a maximální dosažitelnou hustotou tepelného toku 100 kW.m-2. 

Pro zabezpečení konstantní hustoty tepelného toku je aparatura vybavena regulátorem 

teploty a třemi paralelně zapojenými plášťovými termočlánky typu K.  
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Sálavý tok musí být v rovině exponovaného povrchu vzorku homogenní na ploše 

50 x 50 mm. Vlivem sálavého toku dochází u zkoušeného materiálu k termickému 

rozkladu a vývoji plynných produktů, které jsou následně zapáleny elektrickou jiskrou. 

Zapalovací obvod 

Zapálení plynných produktů vzniklých termickým rozkladem vzorku se dosahuje 

pomocí jiskřiště s přivedeným napětím 10 kV. Vzdálenost elektrod musí být 3 mm a musí 

být umístěno 13 mm nad středem vzorku. 

Systém pro jímání a odvod spalin 

Celý systém se skládá ze sběrače zplodin hoření, nasávacího potrubí ventilátoru, 

odtahového ventilátoru a výtlačného potrubí ventilátoru napojeného na odvod spalin 

z laboratoře. Viz Obrázek 1.  

V nasávacím potrubí ventilátoru je umístěn laminarizátor proudění. Jedná se 

o clonku zužující průřez potrubí a jejím účelem je zajistit dokonalejší promísení spalin. 

Dále je v nasávacím potrubí ve vzdálenosti 685 mm od odsávacího zvonu umístěna 

prstencová sonda pro odběr vzorku plynů. Sonda obsahuje 12 malých otvorů pro získání 

průměrného složení proudu spalin, tyto otvory musí být umístěny na opačné straně od 

směru toku plynů, aby se zabránilo jejich zanesení sazemi. 

V odtahovém potrubí je umístěn clonkový průtokoměr fungující na principu 

tlakové diference. Dále je systém vybaven termočlánkem pro měření teploty vystupujících 

plynů. Tento termočlánek se umísťuje 100 mm od clonky pro měření průtoku směrem 

k hořícímu vzorku materiálu. Systém odtahu plynů musí být schopný vytvořit průtoky 

v rozsahu 0,012 m3.s-1 (720 l.min-1 ) do 0,035 m3.s-1 (2100 l.min-1). 

Systém pro analýzu spalin 

Na odběrovou sondu je napojeno zařízení pro analýzu spalin včetně jejich nutné 

úpravy. Systém se skládá z čerpadla, filtru pevných částic a zařízení pro vysušení spalin. 

Dále se pomocí analyzátorů stanovuje koncentrace kyslíku, oxidu uhelnatého a oxidu 

uhličitého. Možné je i připojení analyzátorů dalších plynů jako například HCl, HCN, NH3 

či NOx. Analyzátor kyslíku musí mít přesnost minimálně 50 ppm. 
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Systém pro sběr a zpracování dat 

Veškerá data jsou stahována prostřednictvím počítače vybaveného speciálním 

softwarem pro sledování a zpracování výsledků a také řízení zkoušky, dále doplněným 

tiskárnou pro vytištění zkušebního protokolu. Veškeré údaje musí být snímány v rozsahu 

s přesností 0,01 % z plného měřícího rozsahu s krokem 5 s nebo nižším. 

 

 

Obr. 1: Schéma zkušebního zařízení dle ISO 5660 [2] 

5.1.3 Zkušební vzorky 

Metoda je navržena ke zkoušení vzorků o rozměrech 100 x 100 mm a tloušťce do 

50 mm. Taktéž lze zkoušet i vrstvené materiály a materiály obsahující vzduchovou mezeru. 

Vzhledem ke konstrukci nosiče není problémem ani zkoušení sypkých a pastovitých 

materiálů či kapalin. 

5.1.4 Kalibrace 

U konického kalorimetru je nutno provést: 

1. Kalibraci konického radiátoru. 

2. Kalibraci analyzátorů plynu. 

3. Kalibraci rychlosti uvolňování tepla. 
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Kalibrace konického radiátoru 

Kalibrace radiátoru se provádí prostřednictvím radiometru. Před začátkem kalibrace 

musí být konický radiátor zapnutý a regulátor teploty musí ukazovat ustálený stav. 

V průběhu kalibrace je měřena vyzařovaná hustota tepelného toku pro různé teploty 

výhřevné spirály konického radiometru. Teplota je měřena prostřednictvím termočlánků 

umístěných mezi závity výhřevné spirály. Výsledkem kalibrace je vztah mezi vyzařovanou 

hustotou tepelného toku a teplotou výhřevné spirály. Během kalibrace nesmí být 

v měřeném prostoru umístěn žádný vzorek materiálu ani držák vzorku. 

Na začátku každého zkušebního dne je nutno měřením radiometrem provést 

kontrolu, zda teplota stanovená předchozí kalibrací odpovídá požadované hodnotě hustoty 

tepelného toku. Pokud hodnota neodpovídá, je nutno provést opětovnou kalibraci.  

Kalibrace analyzátorů plynů 

Kalibrace analyzátorů plynu spočívá ve zjištění jejich zdržných časů. Zdržný čas je 

složen ze dvou dílčích časových zpoždění. Prvním časovým zpožděním je doba, za kterou 

spaliny dorazí k analyzátoru plynu. Druhý je samotná reakční a náběhová doba analyzátoru 

plynu daná principem analyzátoru.  

Zdržný čas se dle ISO 5660-1 určuje přivedením metanu do kalibračního hořáku 

s průtokem odpovídajícím 5 kW. Zaznamená se výstup z analyzátorů plynu v časovém 

úseku od zapálení metanu až do ustálení hodnot. Dále se sleduje teplota na clonce umístěné 

v odtahovém potrubí. Během provádění kalibrace musí být vypnutý konický radiátor.  

Náběhové zpoždění je časový rozdíl mezi teplotním údajem, který dosáhl 50 % své 

maximální výchylky a údajem analyzátoru plynu, který dosáhl 50 % své maximální 

výchylky. Obdobným způsobem se stanoví doběhové zpoždění. Zdržný čas je poté 

průměrem alespoň tří náběhových a doběhových zpoždění a značí se td. Koncentrace plynu 

odpovídá hodnotě naměřené analyzátorem po uplynutí časového intervalu td, což je nutno 

zohlednit ve výpočtech. Viz Rovnice 1, 2 a 3. Zdržný čas je nutno určit pro všechny 

použité analyzátory plynu, tedy pro analyzátor O2, CO2 a CO. 

Výpočet zdržných časů: 

Pro kyslík. 

𝑥𝑂2
(𝑡) =  𝑥𝑂2

1 (𝑡 + 𝑡𝑑)         (1) 
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Pro oxid uhelnatý. 

𝑥𝐶𝑂(𝑡) =  𝑥𝐶𝑂
1 (𝑡 + 𝑡𝑑

1)         (2) 

Pro oxid uhličitý. 

𝑥𝐶𝑂2
(𝑡) =  𝑥𝐶𝑂2

1 (𝑡 + 𝑡𝑑
2)         (3) 

Kde: 

𝑥𝑂2
, 𝑥𝐶𝑂 , 𝑥𝐶𝑂2

  jsou údaje O2, CO a CO2  vyjádřené jako molové zlomky. 

𝑥𝑂2 
1 , 𝑥𝐶𝑂

1 , 𝑥𝐶𝑂2

1  jsou údaje O2, CO a CO2  před korekcí na zdržný čas. 

𝑡𝑑 , 𝑡𝑑
1, 𝑡𝑑

2 jsou zdržné časy analyzátorů O2, CO a CO2 vyjádřené v sekundách [s] 

Kalibrace rychlosti uvolňování tepla 

Na začátku každého zkušebního dne je nutné provést kalibraci rychlosti uvolňování 

tepla. Což je ve své podstatě ověření správné funkčnosti zařízení. Do kalibračního hořáku 

se přivede metan o průtoku odpovídajícímu 5 kW. (Dle výhřevnosti metanu 50.103 kJ.kg-1). 

Současně musí být odtahový ventilátor nastaven na rychlost, která bude použita 

v následujícím měření, zpravidla hodnota 0,024 m3.s-1.  

Kalibrace probíhá po dobu deseti minut a zaznamenává se výstup analyzátoru 

kyslíku, tlaková diference na clonce a teplota. Poté se z naměřených hodnot stanoví 

kalibrační konstanta C, viz Rovnice 4. [5] 

𝐶 =
𝑞𝑏

(12,54 ∙ 103)(1,10)
√

𝑇𝑒

𝑝Δ

1,105 − 1,5 𝑥𝑂2

𝑥02

0 − 𝑥𝑂2

                                                                       (4) 

Kde:  

qb je rychlost vývinu tepla při spalování metanu v kalibračním hořáku [kW], [6] 

12,54 . 103 je ∆hc/r0 pro metan, 

1,10 je poměr molových hmotností kyslíku a vzduchu. 

Výsledná hodnota musí ležet v intervalu stanoveném výrobcem zařízení a nesmí se 

odlišovat od předchozí naměřené hodnoty o více než 5 %. Odlišné hodnoty naznačují 

nesprávnou funkci některé části zařízení. Například výrobce Fire Testing Technology ve 
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svém manuálu uvádí tabulku typických hodnot naměřených při této kalibraci pro snadné 

zjištění, která část aparatury není funkční [7]. Viz Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Typické hodnoty při kalibraci konického kalorimetru FTT [7]. 

t 𝑥𝑂2
 𝑝Δ  𝑇𝑒 

[min] [-] [pa] [°C] 

0 0,2095 152 22,4 

1 0,1724 73 212,0 

2 01701 63 238,0 

3 0,1684 66 261,0 

4 0,1671 64 276,0 

5 0,1665 63 283,0 

6 0,1656 63 300,0 

7 0,1652 63 302,0 

8 0,1648 61 309,0 

9 0,1643 61 316,0 

10 0,1640 61 318,0 

 

5.1.5 Postup zkoušky 

Zkouška začíná zapnutím analyzátorů plynů, zařízení pro měření hmotnosti 

a zapnutí ventilátoru pro odtah spalin, ten musí být nastaven na průtok 0,024 m3.s-1. 

V případě použití jiného průtoku je nutno tuto skutečnost uvést v protokolu o měření.  

Dále se pomocí regulátoru teploty nastaví dle kalibrační křivky požadovaná hustota 

tepelného toku kónického zářiče a vyčká se vyrovnání skutečné a nastavené teploty na 

regulátoru. Poté může být vložen vzorek materiálu, aktivuje se zapalovací systém, odsune 

se clona stínící vzorek materiálu před účinkem tepelného toku a započne se měření času.  

V průběhu zkoušky se zaznamenává čas do zapálení vzorku, koncentrace kyslíku, 

oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a hmotnost vzorku. Zkouška se ukončí 2 minuty po 

skončení plamenného hoření, pokud je rychlost úbytku hmotnosti nižší než 150 g/m2 nebo 

po uplynutí 60 minut. 
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5.1.6 Výpočty 

Nejdříve je nutné vypočítat hmotnostní průtok spalin, v [kg.s-1] v odtahovém 

potrubí dle Rovnice 5. 

�̇�𝑒 = 𝐶√
𝑝∆

𝑇𝑒
                                                                                                                                       (5) 

Kde:  

C je kalibrační konstanta na analýzu spotřeby kyslíku vyjádřená v [(m.kg.K)1/2] 

𝑝∆  je rozdíl tlaků na clonce vyjádřený v pascalech [pa] 

𝑇𝑒absolutní teplota plynu u clonky vyjádřená v kelvinech [K] 

Poté již lze vypočíst rychlost uvolňování tepla [kW] dle Rovnice 6.  

�̇� = 1,10 [
∆ℎ𝑐

𝑟0
] 𝑥02

𝑎
∅ − 0,172(1 − ∅)𝑋𝐶𝑂/𝑋𝐶𝑂2

(1 − ∅) + 1,105 ∅
�̇�𝑒                                                                 (6) 

Kde:  

[
∆ℎ𝑐

𝑟0
] je rovno 13,1.103 [kJ.kg-1], není-li pro zkoušený materiál známa přesnější hodnota 

𝑥02

𝑎  je molový zlomek kyslíku okolí vypočtený dle rovnice 7. 

∅ je faktor spotřeby kyslíku vypočtený dle rovnice 8. 

𝑥02

𝑎 = (1 − 𝑥𝐻2𝑂
0 )𝑥02

0           (7) 

∅ =
𝑥02

0 (1 − 𝑥𝐶𝑂2
− 𝑥𝐶𝑂) − 𝑥𝑂2

(1 − 𝑥𝐶𝑂2

0 )

𝑥02

0 (1 − 𝑥𝐶𝑂2
− 𝑥𝐶𝑂 − 𝑥𝑂2

)
                                                                               (8) 

𝑥02

0 ,  𝑥𝐶𝑂2

0 , 𝑥𝐻2𝑂
0  jsou počáteční molové zlomky O2, CO2 a H2O 

Dřívější revize normy zanedbává vliv oxidu uhličitého a uhelnatého a pracuje se 

vztahem obsahujícím pouze koncentraci kyslíku. Viz Rovnice 9. 

�̇� = 1,10 [
∆ℎ𝑐

𝑟0
] �̇�𝑒

𝑋𝑂2

0 − 𝑋𝑂2

1,105 − 1,5 𝑋𝑂2

                                                                                             (9) 

Rychlost uvolňování tepla z jednotky plochy [kW.m-2] vzorku lze vypočíst 

z Rovnice 10. 
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�̇�,,(𝑡) = �̇�(𝑡)/𝐴𝑠                        (10) 

Kde se za AS dosazuje plocha exponovaného povrchu vzorku [m2]. 

Výstupem zkoušky je stanovení průměrné rychlosti uvolňování tepla v časovém 

úseku 180 s [q”180] a 300 s [q”300] od zapálení. Tyto hodnoty se udávají v [kW.m-2]. Dále 

se stanovuje celkové uvolněné teplo v průběhu celé zkoušky přepočtené na jednotku 

plochy, označuje se q”tot a udává se v [MJ.m-2]. [5] [2] 

 

5.2. EN ISO 13927 Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím 

kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků 

5.2.1 Princip měření 

Tato metoda stanovuje množství uvolňovaného tepla měřením teploty spalin 

termočlánky umístěnými v komínovém tělese „MassLoss“ kalorimetru. V průběhu 

zkoušky je zaznamenáván výstup z termočlánků umístěných v komínovém tělese v [mV], 

který je poté převeden na hodnotu rychlosti uvolňování tepla v [kW.m-2] na základě 

kalibrační křivky dříve získané ve stejném zařízení při spalování metanu o známé 

výhřevnosti. [8] 

5.2.2 Části zkušebního zařízení 

Vážní systém s nosičem vzorku. 

Tato část je totožná s váhou a nosičem konického kalorimetru. Na rozdíl od 

konického kalorimetru je konstruována pouze pro horizontální uspořádání zkoušky 

Elektronická váha pro stanovení úbytku hmotnosti je volitelným doplňkem 

a aparatura jí může, ale nemusí být dle nejnovější revize normy vybavena. 

Konický radiátor.  

Tato část je totožná s konickým radiátorem konického kalorimetru. Jedná se o zářič 

ve tvaru komolého kuželu tvořený elektrickou topnou spirálou. Vyhřívací systém musí 

umožňovat vyvinout tepelný tok 100 kW.m-2.  
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Zapalovací obvod. 

Zapalovací obvod je opět totožný s tím použitým u konického kalorimetru, jedná se 

o jiskřiště s přivedeným napětím 10 kV. 

Komín s termobaterií. 

Tato část je již odlišná od konického kalorimetru, oproti kterému je poslední ve 

vedení spalin vyjma laboratorní vzduchotechniky.  

Na konický radiátor je napojen svislý komín tvaru válce délky 600 mm a průměru 

115 mm. Uvnitř komínového nástavce je v ose válce umístěna termobaterie tvořená 

4 termočlánky. Termobaterie je umístěna ve vzdálenosti 550 mm od horní roviny 

konického radiátoru. Musí být použity plášťové termočlánky typu K o průměru 1,6 mm 

a jejich teplé konce musí být umístěny 17 mm od osy válce.  

Nad ústím komínu má být umístěn odtah spalin pro bezpečné odvedení produktů 

hoření mimo laboratoř. 

Systém pro sběr a vyhodnocení dat. 

Systém musí umožňovat záznam dat z termočlánků, a pokud je aparatura vybavena 

váhou, pak také z této váhy. Musí mít přesnost 0,5 °C pro termočlánky, případně 0,01% 

pro váhu. Systém musí být schopen zaznamenávat data s krokem 5 [s], nebo s nižším po 

dobu nejméně 60 minut. 

Kalibrační hořák 

Kalibrační hořák se skládá ze čtvercové pánvičky o rozměrech 106 x 106 mm 

vyrobené z nerezové oceli o tloušťce 2,4 mm a je vyplněn pískem. Stejně jako držák 

vzorku musí být vybaven držadlem, které umožní bezpečné vložení a vyjmutí a dále 

mechanismem zabezpečujícím umístění hořáku ve správné poloze. Ze strany je vybaven 

trubičkou pro přívod metanu skrze kalibrovaný průtokoměr. Vzdálenost mezi spodní 

rovinou konického vyhřívače a horní rovinou kalibračního hořáku musí být 25 mm.  

Schéma kompletní zkušební aparatury je uvedeno na Obrázku 2. 



 

 

17 

 

 

 

 

1. Termočlánek 

2. Komín 

3. Kónický zářič 

4. Jiskřiště 

5. Zkoušený vzorek materiálu 

6. Váha (volitelně) 

 

 

 

 

Obr. 2: Schéma zkušebního zařízení dle ISO 13927 [8] 

 

5.2.3 Zkušební vzorky 

Uspořádání zkoušky počítá se stejným nosičem vzorku jako u konického 

kalorimetru. V obou zařízeních se zkoušejí stejné vzorky materiálů, tedy pevné materiály 

o rozměrech 100 x 100 mm a maximální tloušťce 50 mm. Nosič také umožňuje zkoušet 

kapaliny a sypké i pastovité materiály. 

5.2.4 Kalibrace 

Stejně jako konický kalorimetr je i „MassLoss“ kalorimetr nutno kalibrovat. 

Provádí se kalibrace konického radiátoru a kalibrace termočlánků pro měření rychlosti 

uvolňování tepla. 

Kalibrace konického radiátoru 

Vzhledem k tomu, že „MassLoss“ kalorimetr konstrukčně vychází z konického 

kalorimetru, je v obou zařízeních využit shodný konický radiátor. Jeho kalibrace tak 

probíhá stejně jako u konického kalorimetru. 

 



 

 

18 

 

Kalibrace termočlánků. 

Dále je nutné provést kalibraci termočlánků. Kalibrace se provádí pro každou 

hodnotu hustoty tepelného toku, která bude při měření použita. Prvním krokem je tedy 

nastavení teploty na regulátoru odpovídající hodnotě hustoty tepelného toku, zjištěné při 

kalibraci konického hořáku. Poté se do kalibračního hořáku přivede metan o průtoku 

odpovídajícím uvolňovanému teplu 5 kW. Správný průtok je určen na základě výhřevnosti 

metanu. Norma ISO 13927 obsahuje tabulku uvádějící průtok metanu v l.min-1 

odpovídající požadované hodnotě uvolňovaného tepla. Viz Tabulka 2. Dále se vyčká 

ustálení teplot a poté se zaznamená hodnota naměřená termočlánky v komínu. Postup se 

opakuje s průtoky metanu odpovídajícími 4 kW, 3kW, 2 kW, 1 kW, 0,75 kW, 0,5 kW, 0,25 

kW. Z naměřených hodnot je poté sestrojena kalibrační křivka vyjadřující vztah mezi 

uvolňovaným teplem a naměřenou teplotou spalin pro každou hodnotu hustoty tepelného 

toku. Výsledkem kalibrace je soustava kalibračních křivek. 

Tabulka 2: Přiřazení HRR průtokům metanu. [8] 

Rychlost uvolňování tepla Průtok metanu 

[kW] [l.min-1] 

0,25 0,42 

0,5 0,83 

0,75 1,26 

1,00 1,68 

2,00 3,35 

3,00 5,03 

4,00 6,70 

5,00 8,38 

 

Jak bylo uvedeno, kalibraci je nutno provést pro každou hustotu tepelného toku, 

která bude použita při měření. Je tedy zřejmé, že se jedná o velký počet měření. Pro 

každou hodnotu tepelného toku je nutno provést měření s 8 různými hodnotami průtoku 

metanu. Při měření se běžně využívá tří i více různých hodnot tepelných toků. Jedná se 

tedy o nutnost provést 24 a více měření v rámci jedné kalibrace.  Časová náročnost tohoto 

postupu je značná. 
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Kontrola správné funkce zařízení 

Stejně jako u konického kalorimetru je nutné před měřením provést kontrolu 

správné funkce zařízení. Kontrola se provádí pro tepelný tok konického radiátoru, který 

bude použit v následujícím měření. Po ustálení tepelného toku, se do kalibračního hořáku 

přivede metan o hodnotě uvolňovaného tepla 3 kW, vyčká se ustálení a poté je odečtena 

teplota spalin v komínu. Pokud se naměřená hodnota liší od hodnoty stanovené předchozí 

kalibrací o více než 5 %, je nutné zkontrolovat polohu termočlánků a jejich zanesení 

sazemi. V případě, že jsou termočlánky očištěné a jejich poloha je v pořádku, je nutno 

provést opětovnou kalibraci zařízení. 

5.2.5 Postup zkoušky 

Zkouška začíná zapnutím konického radiátoru, odtahu spalin a také váhy. Vzorek 

materiálu je možné vložit, pokud je ustálena nastavená hustota tepelného toku. Po vložení 

vzorku je nutné aktivovat zapalovací zařízení a umístit ho do správné polohy, odsunout 

ochrannou clonu a započít měření času. V průběhu zkoušky se v intervalech 5 sekund 

zaznamenává výstup termočlánku a váhy. Zkouška je ukončena po dvou minutách od 

ukončení plamenného hoření nebo po 10 minutách od vložení vzorku v případě, že nedojde 

k jeho zapálení.  

Hodnoty rychlosti uvolňování tepla jsou následně stanoveny porovnáním 

naměřených teplot spalin s kalibračními křivkami získanými předchozí kalibrací. [2] [8] 

 

5.3. Srovnání metod 

Konický kalorimetr funguje na principu spotřeby kyslíku a není tedy při měření 

rychlosti vývoje tepla ovlivněn teplem uvolněným konickým radiátorem. Oproti tomu 

„MassLoss“ kalorimetr funguje na principu měření teploty spalin, která je tepelným tokem 

vyzařovaným radiátorem ovlivněna. Kalibraci je tedy nutno provádět se zapnutým 

a výkonnostně stabilizovaným radiátorem. [2] 

U „MassLoss“ kalorimetru dochází k problémům při měření materiálů vyvíjejících 

větší množství sazí. Vznikající saze ulpívají na povrchu termočlánků a tím ovlivňují 

naměřené výsledky. Na povrchu termočlánků se usazuje vrstva sazí o tloušťce několika 
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milimetrů, která působí jako tepelný izolant a měřené teploty jsou tedy nižší než skutečné 

teploty spalin. [9] 

Další nevýhoda „MassLoss“ kalorimetru se projevuje především u materiálů 

vyvíjejících větší množství rozkladných produktů, tedy takových, při jejichž hoření vzniká 

delší plamen. Pokud vzniklý plamen dosahuje úrovně termočlánků, je měřena teplota 

plamene a nikoliv proudících spalin. Nutno dodat, že toto omezení není v textu normy ISO 

13927 uvedeno. Konický kalorimetr takovéto nevýhody nemá, neboť jak již bylo uvedeno, 

pracuje na principu měření spotřeby kyslíku. [9] 

Dalším rozdílem je možnost měření jak v horizontálním, tak vertikálním 

uspořádáním zkoušky u konického kalorimetru oproti pouze horizontálnímu u „MassLoss“ 

kalorimetru. Vzhledem k tomu, že vertikální uspořádání není v praxi příliš často 

využíváno, nelze mluvit o závažném nedostatku zařízení.  

Důležité je také připomenout časově náročnější kalibraci „MassLoss“ kalorimetru. 

U obou zařízení se provádí kalibrace konického radiátoru. U konického kalorimetru poté 

kalibrace analyzátorů plynů. U „MassLoss“ kalorimetru kalibrace termočlánků pro měření 

rychlosti uvolňování tepla, která je časově náročnější oproti kalibraci analyzátorů plynů. 

U obou zařízení je před každým měřením také předepsána kontrola správné funkce. Na 

konickém kalorimetru prostřednictvím kalibrace rychlosti uvolňování tepla. U „MassLoss“ 

kalorimetru prostřednictvím spalování metanu o známé výhřevnosti a porovnáním 

s křivkou závislosti rychlosti uvolňování tepla na teplotě spalin. 
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6. Popis navržené aparatury 

6.1. Kompletní aparatura 

Základem měřícího zařízení je aparatura dle normy ISO 13927 výrobce Fire 

Testing Technology na jejíž komín je napojen horizontální komínový nástavec. Mimo to, 

je provedeno také několik dalších úprav, aby bylo možno provést měření principem 

spotřeby kyslíku, tedy dle ISO 5660-1, samozřejmě s upraveným postupem. Vylepšením 

použité aparatury oproti požadavkům ISO 13927 je umístění váhy a nosiče vzorku do 

uzavřeného boxu, na který navazuje konický radiátor a komín pro odvod spalin. Toto 

uspořádání je pro provedené úpravy velice podstatné, neboť umožňuje utěsnění aparatury. 

Standardní konický kalorimetr je vybaven nuceným odtahem spalin o průtoku 1440 l.min-1. 

Ve vybavení laboratoří fakulty bezpečnostního inženýrství v současné době není ventilátor, 

který by bylo možné využít v komínovém nástavci. Vhodný ventilátor by musel být odolný 

vysokým teplotám spalin a také působení plynů vznikajících při spalování. Vybavení 

aparatury nuceným odtahem spalin s možností regulace tedy není možné. Odlišně od ISO 

5660-1 je zkoušená aparatura vybavena nuceným přívodem vzduchu a nikoliv odtahem. 

Přívod je řešen napojením na laboratorní rozvod vzduchu o tlaku 0,8 MPa. Ve vedení je 

zařazen plováčkový průtokoměr a box „MassLoss“ kalorimetru je utěsněn tak, aby jediným 

vstupním otvorem byl přívod vzduchu přes průtokoměr.  Jediným odváděcím otvorem je 

komín navazující na konický radiátor. Předpokladem je, že objem odváděných plynů se 

bude rovnat objemu vháněného vzduchu, po přepočtu dle stavové rovnice plus objem 

vzniklých spalin. Laboratorní rozvod vzduchu neumožňuje dosáhnout průtoku 

požadovaného normou ISO 5660-1. Nejvyšší stabilně dosažitelný je průtok 150 l.min-1, 

norma ISO 5660 počítá s průtokem na odtahovém potrubí o hodnotě 1440 l.min-1.  

Konický kalorimetr je ve standardním provedení otevřený. To znamená, že kromě 

nasávání spalin ze zkoušeného materiálu dochází i k přisávání velkého množství čerstvého 

vzduchu z okolí a tím ředění vzniklých spalin. Proto je nutné použít analyzátory plynů 

s vyšší citlivostí. Oproti tomu navržený postup měření je proveden v uzavřeném boxu 

a veškerý vháněný vzduch může být využit při hoření, předpokladem tedy je, že hoření 

bude probíhat dostatečně dokonale.  

V komínovém nástavci je nutné měřit koncentrace O2, CO2 a CO a také teplotu 

spalin. Vzorek spalin je odebírán prostřednictvím sondy s několika otvory, viz popis 
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nástavce. Na sondu je napojen analyzátor plynů, v našem případě se jedná o přístroj 

TESTO 350/454. Ve vedení mezi analyzátorem a sondou je umístěn filtr pro odstranění 

pevných a kapalných částeček ze spalin a ochlazení vzorku spalin. 

Teplota spalin je měřena termočlánkem umístěným u odběrové sondy. Další částí 

měřící aparatury je elektronická váha, která je součástí použitého „MassLoss“ kalorimetru 

a pro záznam dat je propojena se zapisovačem OMEGA RD 8800. 

Hodnoty měřených veličin jsou zaznamenávány v intervalu 5 s a ukládány pro 

následné zpracování pomocí PC. Koncentrace O2, CO2 a CO, měřené přístrojem TESTO 

jsou zaznamenávány pomocí PC a hodnoty teplot a aktuální hmotnosti jsou 

zaznamenávány prostřednictvím liniového zapisovače OMEGA RD 8800, který umožňuje 

následné přenesení dat do PC k dalšímu zpracování. 

Konfigurace měřícího zařízení je patrná z Obrázku 3. 

 

Obr. 3: Schéma měřící aparatury 
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6.2. Komínový nástavec 

Pro umožnění měření dle principu normy ISO 5660 byl navržen horizontální 

komínový nástavec. Jedná se o prodloužení stávajícího komínu v horizontálním směru, se 

stejným průměrem, vyrobené z nerezového plechu.  

Uvnitř nástavce je umístěna sonda pro odebírání vzorku spalin. Má tvar prstence, ve 

kterém jsou vybroušeny otvory umístěné na straně odvrácené proudu spalin tak, aby 

nedošlo k ucpání sazemi. Sonda je umístěna 685 mm od okraje vertikální části komínu, 

v souladu s normou ISO 5660-1, viz nákres komínového nástavce (Obrázek 4).  

Dále je v nástavci umístěna clonka pro zabránění zpětné difuze spalin a také jako 

příprava pro pozdější měření tlakové diference. V komínovém nástavci je také nutné měřit 

teplotu spalin, což je provedeno pomocí plášťového termočlánku typu K umístěného ve 

středu prstence. 

 

Obr. 4: Komínový nástavec na „MassLoss“ kalorimetr 

 

6.3. Záznamové přístroje 

6.3.1 Analyzátor plynů TESTO 350/454 

Jedná se o přenosný analyzátor spalných plynů. Umožňuje souběžné měření až 6 

různých plynů. Jsou dodávána čidla pro měření O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2, H2S 

a uhlovodíků. Veškerá čidla pracují na elektrochemickém principu a jsou snadno 

vyměnitelná. Přístroj dále umožňuje měření tlakových diferencí a teploty. Skládá se 

z kontrolní jednotky a analyzačního boxu a dále je vybaven softwarem a kabelem pro 

spojení s PC. [10] V aparatuře byl využit pro měření koncentrace O2, CO a CO2. Sonda pro 

měření teploty byla svými parametry pro použití nevhodná.  



 

 

24 

 

6.3.2 Liniový zapisovač OMEGA RD8800 

Jedná se o šestikanálový bezpapírový liniový zapisovač. Umožňuje souběžné 

měření až 6 veličin. Vstupem může být výstup z termočlánku případně jakéhokoli jiného 

měřidla umožňujícího převod měřené veličiny na napěťový nebo proudový signál. 

Naměřená data jsou v reálném čase zobrazována na display zařízení. Výhodou proti 

klasickým papírovým zapisovačům je možnost širokého nastavení formy zobrazení 

měřených hodnot. Dále přístroj umožňuje ukládání naměřených hodnot na paměťovou 

kartu formátu CompactFlash. [11] 

V aparatuře byl využit pro sledování a záznam teplot naměřených termočlánky 

a dále pro záznam hmotnosti měřené váhou, která je součást „MassLoss“ kalorimetru.  
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7. Postup měření na navržené aparatuře 

7.1. Sestavení aparatury 

Komínový nástavec na „MassLoss“ kalorimetr má průměr 114 mm, tak aby bylo 

možné přesné a dostatečně těsné propojení se standartním komínem „MassLoss“ 

kalorimetru.  

Na sondu pro odběr plynů je nutno připojit analyzátor. U zkoušené aparatury bylo 

propojení realizováno silikonovými hadičkami doplněnými o měděnou trubičku sloužící 

jako chladič. Mezi sondu a analyzátor byl vložen dvousložkový filtr složený ze skleněného 

pouzdra, pórovité výplně a vaty, sloužící k zachycení pevných a kapalných částeček 

obsažených ve spalinách.  

Dále je nutno zabezpečit konstantní přívod vzduchu. U testované aparatury byly 

využity hadice o průměru 25 mm napojené na tlakový rozvod vzduchu v laboratoři 

doplněné plovákovým průtokoměrem.  

7.2. Kalibrace aparatury 

Před započetím zkoušky bylo nutné provést kalibraci použité aparatury. První 

provedenou kalibrací byla kalibrace konického radiátoru, která se provádí stejným 

postupem dle ISO 5660-1 i ISO 13927. Druhou provedenou kalibrací bylo stanovení 

zdržných časů analyzátorů plynů. 

7.2.1 Kalibrace konického radiátoru 

Pro kalibraci byl použit termoelektrický radiometr Medtherm Corporation model 

GTW-10-32-485A. Jedná se o radiometr s terčem o průměru 12,5 mm chlazený vodou. 

Vzdálenost terče od spodní roviny konického radiátoru byla 25 mm. Pro účely kalibrace 

byl měřen vyzařovaný tepelný tok pro 13 různých teplot spirály konického radiátoru. 

Výstupem radiometru je hodnota elektrického napětí v mV, kterou je nutno pomocí 

kalibrační křivky výrobce radiometru převést na konkrétní hodnotu hustoty tepelného toku. 

Tabulka 3 uvádí teplotu spirály konického radiátoru, hodnotu napětí naměřenou 

radiometrem a jí odpovídající vyzařovanou hustotu tepelného toku.  
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Tabulka 3: Kalibrace konického radiátoru 

Teplota spirály konického radiátoru 
[°C] 

Napětí na radiometru 
[mV] 

Hustota tepelného toku 
[kW.m-2] 

450 2,59 15,46 

470 2,88 17,19 

490 3,22 19,22 

520 3,72 22,21 

560 4,50 26,87 

612 5,74 34,27 

670 7,30 43,58 

690 7,88 47,04 

720 8,89 53,07 

760 10,19 60,84 

800 11,72 69,97 

820 12,70 75,82 

840 13,45 80,30 

 

Naměřené hodnoty byly proloženy křivkou (viz Graf 1), která byla použita pro 

nastavení vyzařované hustoty tepelného toku pro všechna následující měření. 

 

Graf 1: Kalibrační křivka konického radiátoru 
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7.2.2 Stanovení zdržných časů analyzátorů plynů 

Stanovení zdržných časů bylo provedeno odlišně od postupu popsaného v normě 

ISO 5660-1. Vzhledem k tomu, že termočlánek pro měření teploty spalin není umístěn 

přesně dle požadavků normy a celá aparatura se odchyluje od požadovaných parametrů 

normy.  

Při stanovení zdržných časů bylo postupováno následujícím způsobem. Do 

zkoušené aparatury byl umístěn kalibrační hořák, potom byl spuštěn analyzátor plynů. Do 

kalibračního hořáku byl přiveden metan o známém průtoku a zapálen. Po ustálení 

koncentrací plynů byl přerušen přívod metanu do kalibračního hořáku a byla sledována 

doba, po které koncentrace plynů dosáhne zpět svých klidových hodnot. Byl stanovován 

náběhový zdržný čas analyzátoru plynu a doběhový zdržný čas analyzátoru plynu. 

Náběhový zdržný čas byl určen jako doba mezi poslední hodnotou koncentrace plynu 

odpovídající ustálenému normálnímu stavu a první hodnotou koncentrace plynu 

odpovídající ustálenému stavu při hoření metanu a obdobně doběhový zdržný čas byl určen 

jako doba mezi poslední hodnotou koncentrace odpovídající ustálenému stavu při hoření 

metanu a první hodnotou koncentrace odpovídající ustálenému normálnímu stavu. Zdržné 

časy byly měřeny při průtocích metanu 2,16; 4,32 a 6,48 l.min-1. Ze všech měření byly 

vyhodnoceny zdržné časy pro každý plyn jednotlivě. Poté byl pro každý plyn 

z naměřených časů určen aritmetický průměr, který byl stanoven jako zdržný čas 

konkrétního analyzátoru plynu. Naměřené zdržné časy včetně určených průměrných 

hodnot jsou uvedeny v Tabulce 4. Grafy 2 a 3 dokumentují naměřený průběh koncentrací. 

Tabulka 4: Stanovení zdržných časů analyzátorů plynů 

 
průtok CH4 [l.min-1] 2,16 4,32 6,48 Průměrný zdržný čas [s] 

O2 
Náběhový zdržný čas [s] 21 24 18 

24,5 
Doběhový zdržný čas [s] 21 33 30 

CO 
Náběhový zdržný čas [s] 27 24 15 

20,5 
Doběhový zdržný čas [s] 21 21 15 

CO2 
Náběhový zdržný čas [s] 15 33 30 

25,5 
Doběhový zdržný čas [s] 27 21 27 
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Graf 2: Průběh koncentrací 02 a CO2 

 

Graf 3: Průběh koncentrací CO 
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7.3. Konfigurace záznamových přístrojů 

Jak již bylo uvedeno, měřící aparatura obsahuje dva záznamové přístroje. PC 

s připojeným analyzátorem plynů TESTO a šestikanálový liniový zapisovač Omega RD 

8800. Oba tyto přístroje je nutné před započetím měření nakonfigurovat a synchronizovat.  

Přestože analyzátor TESTO je vybaven vlastní pamětí, nejvýhodnějším 

a nejsnadnějším se ukázalo využití analyzátoru TESTO v online režimu, tedy v přímém 

propojení s PC. PC musí být vybaveno obslužným softwarem. Po připojení proběhne 

rozpoznání přístroje automaticky a je nutné pouze nastavit, které plyny budou 

analyzovány. V našem případě jde o O2, CO2 a CO a dále nastavit vhodné vzorkování. 

Norma ISO 5660 doporučuje vzorkování 5 sekund.  

Liniový zapisovač Omega RD 8800 přímé propojení do PC neumožňuje, data jsou 

ukládána na paměťové kartě ve formátu umožňujícím následné přenesení a zpracování 

v PC. 

Oba přístroje ukládají naměřené hodnoty s informací o datu a čase. Aby mohla být 

data po ukončení měření správně vyhodnocena, je nutné synchronizovat nastavení obou 

přístrojů, tedy systémový čas a vzorkování. 

7.4. Průběh měření 

Pro zabezpečení správné funkce by veškeré elektronické měřící a záznamové 

přístroje měly být zapnuty 30 minut před započetím měření. Zkoušku je tedy nutné začít 

zapnutím všech měřících a záznamových přístrojů. Jedná se o analyzátor plynů TESTO 

a připojené PC, šestikanálový liniový zapisovač Omega, napájení „MassLoss“ kalorimetru, 

elektronickou váhu, konický radiátor a jiskřiště. Váha a plášť „MassLoss“ kalorimetru jsou 

chlazeny vodním okruhem, jehož přívod je také nutno zapnout. Dále je nutno nastavit dle 

kalibrační tabulky teplotu výhřevné spirály konického radiátoru odpovídající požadované 

hustotě tepelného toku a vyčkat ustálení. Po ustálení teploty výhřevné spirály je možné 

započít vlastní zkoušku. Před vložením vzorku materiálu je nutné provést tárování vah 

s prázdným nosičem vzorku, tak aby byla měřena samotná hmotnost vzorku a nikoliv 

hmotnost vzorku s nosičem. Poté je nutné zapnout přívod vzduchu a nastavit konstantní 

průtok. Nejvyšším stabilně dosažitelným průtokem se vzhledem k dimenzování 

vzduchových rozvodů laboratoře ukázal být průtok 150 l.min-1.  
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Následně se umístí nosič se vzorkem do aparatury a vyčká se ustálení váhy. Po 

ustálení hodnoty zobrazované na váze se zapne zaznamenávání hodnot na obou 

záznamových přístrojích, odstraní stínící clona, umístí zapalovací zařízení do správné 

polohy a započne měření času. 

Po zapálení vzorku se zaznamená čas od počátku zkoušky a odsune zapalovací 

zařízení. Zkouška se ukončuje 2 minuty po skončení plamenného hoření případně po 60 

minutách, stejně jak předepisuje norma ISO 5660-1.  

7.5. Vyhodnocení výsledků 

Oba záznamové přístroje umožňují export naměřených hodnot do tabulkového 

editoru MS EXCEL, který je využit i pro zpracování výsledků. Jako výchozí rovnice pro 

výpočet rychlosti uvolňování tepla jsou použity vztahy uvedené v ISO 5660-1. Viz 

rovnice 6 v předchozím textu. Vzhledem k odchylkám od ISO 5660-1 způsobeným 

konstrukčním řešením a možnostmi navržené aparatury je nutno provést několik změn. 

Standardní konický kalorimetr je vybaven clonkou a měření průtoku spalin je 

provedeno prostřednictvím tlakové diference na clonce. Výpočet se provádí s touto 

veličinou, viz Rovnice 5. U zkoušené aparatury toto nebylo možné zabezpečit. Je však 

zabezpečen konstantní přívod vzduchu a utěsnění aparatury, tudíž lze objemový průtok 

vháněného vzduchu po započtení vlivu zvýšené teploty považovat za rovný objemovému 

průtoku spalin. Dále je na základě výstupu z analyzátorů plynů proveden přepočet na 

hmotnostní průtok.  

První úprava tedy spočívá v přepočtu objemového průtoku na vstupu a tedy 

o teplotě v laboratoři na objemový průtok na výstupu a tedy o zvýšené teplotě. Lze využít 

stavovou rovnici pro ideální plyny s vyjádřeným objemem na výstupu. Viz Rovnice 11. 

�̇�𝑒 =
�̇�𝑎 ∙ 𝑇𝑒

𝑇𝑎
                                                                                                                                      (11) 

Kde:  

�̇�𝑒 je objemový průtok spalin na výstupu [m3.s-1] 

�̇�𝑎 je objemový průtok vzduchu na vstupu [m3.s-1] 

𝑇𝑒 je teplota spalin na výstupu [K] 
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𝑇𝑎 je teplota vzduchu na vstupu [K] 

Druhá úprava je nutná vzhledem k faktu, že výpočetní vztah dle ISO 5660-1 je 

určen pro hmotnostní průtok spalin (viz rovnice 6 v předchozím textu). Zatímco v textu 

normy je uveden vzorec vyjadřující přímo vztah mezi hmotnostním průtokem a rozdílem 

tlaku na clonce v odtahovém potrubí (viz rovnice 5 v předchozím textu). U zkoušené 

aparatury je hmotnostní průtok spalin přepočten na základě objemového průtoku 

vháněného vzduchu a koncentrací jednotlivých plynů ve zplodinách. Při přepočtu je 

využito zjednodušení a uvažováno složení spalin pouze z O2, CO2, CO a N2 a se znalostí 

molárních hmotností těchto plynů je přepočet proveden. Viz Rovnice 12 a 13. 

�̇�𝑒 = �̇�𝑒 ∙ 𝜌𝑒                                                                                                                       (12) 

𝜌𝑒 =

𝑥𝑂2
∙ 𝑀𝑂2

+ 𝑥𝐶𝑂2
∙ 𝑀𝐶𝑂2

+ 𝑥𝐶𝑂 ∙ 𝑀𝐶𝑂 + (1 − 𝑥𝑂2
− 𝑥𝐶𝑂2

− 𝑥𝐶𝑂) ∙ 𝑀𝑁2

1000
0,02241 ∙ 𝑇𝑒

𝑇𝑎

                 (13) 

Kde: 

�̇�𝑒 je objemový průtok spalin [m3.s-1] 

𝜌𝑒 je hustota spalin [kg.m-3] 

𝑥𝑂2
, 𝑥𝐶𝑂2

, 𝑥𝐶𝑂 jsou molové zlomky kyslíku, oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého 

𝑀𝑂2
, 𝑀𝐶𝑂2

, 𝑀𝐶𝑂 , 𝑀𝑁2
 jsou molární hmotnosti kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého 

a dusíku [g.mol-1] 

𝑇𝑒 je teplota spalin na výstupu [K] 

𝑇𝑎 je teplota vzduchu na vstupu [K] 

Poté je již výpočet proveden dle výpočetních vztahů v ISO 5660-1. Nejprve je 

započten vliv vodní páry v laboratoři. Vzhledem k faktu, že je použit vzduch ze 

vzduchotechnických rozvodů, je nutné měřit vlhkost vzduchu se zapnutým přívodem 

a uvnitř aparatury. Vliv vodní páry je zohledněn v Rovnici 14.  

𝑥02

𝑎 = (1 − 𝑥𝐻2𝑂
0 )𝑥02

0                                                                                                          (14) 

Kde 

𝑥02

𝑎  je molový zlomek kyslíku okolí 
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𝑥02

0 ,  𝑥𝐻2𝑂
0  jsou počáteční molové zlomky O2 a H2O 

Dále byl vypočten faktor spotřeby kyslíku dle rovnice 15. 

∅ =
𝑥02

0 (1 − 𝑥𝐶𝑂2
− 𝑥𝐶𝑂) − 𝑥𝑂2

(1 − 𝑥𝐶𝑂2

0 )

𝑥02

0 (1 − 𝑥𝐶𝑂2
− 𝑥𝐶𝑂 − 𝑥𝑂2

)
                                                                             (15) 

Konečná použitá rovnice pro výpočet rychlosti uvolňování tepla při měření 

s využitím nástavce má následující tvar:  

�̇� = 1,10 [
∆ℎ𝑐

𝑟0
] 𝑥02

𝑎
∅ − 0,172(1 − ∅)𝑋𝐶𝑂/𝑋𝐶𝑂2

(1 − ∅) + 1,105 ∅
�̇�𝑒                                                               (16) 

Kde:  

Za [
∆ℎ𝑐

𝑟0
] dosazujeme hodnotu 13,1 x 103 kJ.kg-1pokud pro zkoušené vzorky není známa 

přesnější hodnota. 

∅ je faktor spotřeby kyslíku. Viz rovnice 14. 

�̇�𝑒 je hmotnostní průtok spalin [kg.s-1]. Viz rovnice 11 a 12. 

Pro srovnání byla také vyhodnocována rychlost uvolňování tepla dle starší revize 

normy, tedy se zanedbáním vlivu CO a CO2 podle Rovnice 17. 

�̇� = 1,10 [
∆ℎ𝑐

𝑟0
] �̇�𝑒

𝑋𝑂2

0 − 𝑋𝑂2

1,105 − 1,5 𝑋𝑂2

                                                                                          (17) 
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8. Výsledky měření 

8.1. Verifikace metanem 

Pro prvotní ověření funkčnosti aparatury byl využit kalibrační hořák. Verifikace 

probíhala spalováním metanu o průtocích od 0,72 do 8,64 l.min-1. Viz Tabulka 5. Současně 

byla stahována veškerá data pro výpočet HRR. Na Grafu 4 je znázorněno porovnání 

hodnot HRR naměřených a hodnot HRR vypočtených na základě znalosti průtoku metanu 

a jeho výhřevnosti dle Rovnice 18. V Tabulce 5 jsou vypočteny procentuální odchylky 

naměřených hodnot HRR od vypočtených na základě výhřevnosti metanu. Jejich hodnota 

je stanovena dle Rovnice 19. 

𝐻𝑅𝑅𝑣𝑦ℎř. =
�̇�𝐶𝐻4

∙ 𝑄𝑖𝐶𝐻4

𝐴𝑆
                                                                                                                (18) 

Kde 

𝐻𝑅𝑅𝑣𝑦ℎř. je rychlost uvolňování tepla metanu [kW.m-2] 

�̇�𝐶𝐻4
 je objemový průtok metanu [m3.s-1] 

𝑄𝑖𝐶𝐻4
  je výhřevnost metanu [kJ.m-3] dle [12] 

𝐴𝑆 je plocha kalibračního hořáku (0,01 m2) 

∅ 𝐻𝑅𝑅 −  𝐻𝑅𝑅𝑣𝑦ℎř.

𝐻𝑅𝑅𝑣𝑦ℎř.
∙ 100 = 𝐻𝑅𝑅𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙.                                                                                   (19) 

Kde 

𝐻𝑅𝑅𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙. je odchylka HRR [%] 

𝐻𝑅𝑅𝑣𝑦ℎř. je HRR vypočtená z výhřevnosti metanu [kW.m-2]  

∅ 𝐻𝑅𝑅 je průměr naměřených hodnot HRR při daném průtoku metanu [kW.m-2] 
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Graf 4: Porovnání naměřené a vypočtené HRR metanu 

Tabulka 5: Odchylky naměřené a vypočtené HRR 

číslo 

úseku 

Průtok 

metanu 

∅ HRR 

(CO,CO2) 

∅ HRR 

(O2) 

HRR 

výhřevnost 

odchylka 

HRR 

(CO,CO2) 

odchylka 

(HRR O2) 

- [l.min-1] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [%] [%] 

1 1,44 82,22 90,93 86,04 4,44 5,69 

2 2,16 120,51 132,58 129,06 6,63 2,72 

3 2,88 162,72 177,50 172,08 5,44 3,15 

4 3,60 207,95 225,82 215,20 3,37 4,94 

5 4,32 271,31 292,36 258,12 5,11 13,27 

6 5,04 290,11 312,18 301,14 3,66 3,67 

7 5,76 322,41 345,32 344,16 6,32 0,34 

8 6,48 379,90 404,06 387,18 1,88 4,36 

9 7,20 416,71 441,03 430,20 3,14 2,52 

10 8,64 512,96 536,18 516,24 0,63 3,86 

11 7,20 430,47 455,55 430,20 0,06 5,89 

12 6,48 387,11 411,66 387,18 0,02 6,32 

13 5,76 333,16 357,04 344,16 3,20 3,74 

14 5,04 289,05 311,13 301,14 4,02 3,32 

15 4,32 244,06 264,26 258,12 5,45 2,38 

16 3,60 201,34 218,75 215,20 6,44 1,65 

17 2,88 162,53 177,59 172,08 5,55 3,20 

18 2,16 126,90 138,79 129,06 1,67 7,54 

19 1,44 84,78 93,87 86,04 1,46 9,10 

20 0,72 39,73 44,68 43,02 7,65 3,85 
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Nejvyšší zjištěnou odchylkou je hodnota 13,27 % u průtoku 4,32 l.min-1. Tato 

odchylka je způsobena zakolísáním tlaku vzduchu v rozvodech a tím pádem jinému 

průtoku vzduchu na vstupu. Další hodnoty vykazují velice dobrou přesnost. Pro měření dle 

aktuální revize normy je průměrná odchylka 3,81 %. Pro měření dle starší revize normy, 

která nezapočítává vliv CO a CO2 je průměrná odchylka o něco vyšší. Má hodnotu 4,57 %. 

 

8.2. Výsledky naměřené s využitím nástavce 

Tato kapitola shrnuje výsledky naměřené v průběhu testování „MassLoss“ 

kalorimetru s nástavcem. Pro každý zkoušený materiál je uveden stručný popis, jeho 

základní fyzikální vlastnosti a naměřené hodnoty. Průběh rychlosti uvolňování tepla je 

znázorněn v grafech, pro srovnání vždy v páru. Rychlost uvolňování tepla dle aktuální 

revize normy se započtením vlivu CO a CO2 a rychlost uvolňování tepla dle starší revize 

normy bez započtení vlivu CO a CO2. 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty požadované normou, tedy doba zapálení, 

průměrná rychlost uvolňování tepla v prvních 180 a 300 s zkoušky. Dále maximální 

rychlost uvolňování tepla a celkové uvolněné teplo. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro 

rychlost uvolňování tepla se započtením vlivu CO a CO2, neboť tak to aktuální verze 

normy vyžaduje, a také tyto hodnoty při verifikaci spalováním metanu vykazovaly mírně 

lepší přesnost. 

8.2.1 Dřevotřísková deska 

Materiál vyrobený lisováním z dřevěných třísek s příměsí lepidla. Nejčastěji se 

vyrábí ve formě desek o tloušťce od 5 do 38 mm. Zkoušena byla destička o tloušťce 5 mm. 

Hmotnost vzorku materiálu: 38,5 g 

Objemová hmotnost: 770 kg.m-3 

Plošná hmotnost: 3,85 kg.m-2 

Tloušťka: 5 mm 

Vzorek materiálu před a po provedení zkoušky je zadokumentován na Obrázcích 5 a 6.  
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Materiál byl vystaven namáhání tepelným tokem 50 a 30 kW.m-2. Průběh rychlosti 

uvolňování tepla je patrný na Grafu 5. Tabulka 6 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty.  

 

Graf 5: Rychlost uvolňování tepla dřevotříska 

Na grafech jsou patrné vrcholy HRR. Při namáhaní materiálu tepelným tokem 

50 kW.m-2 dva, při namáhání tepelným tokem 30kW.m-2 tři. Toto je způsobeno 

zkroucením desky v průběhu zkoušky (viz Obrázek 6), kdy v čase cca 144 s od počátku 

zkoušky v případě namáhání tepelným tokem 50 kW.m-2 a v případě namáhání tepelným 
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tokem 30 kW.m-2 v čase cca 265 s od počátku zkoušky došlo k zapálení odvráceného 

povrchu materiálu. Naměřené a vypočtené hodnoty jsou tedy vyšší. 

Tabulka 6: Hodnoty naměřené pro dřevotřísku 

Materiál 
tepelný tok tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

Dřevotříska 
50 66 190 - 298 38 

30 111 118 125 185 48 

 

8.2.2 Smrkové dřevo 

Jednalo se o destičku smrkového dřeva opracovanou do rozměrů dle požadavků 

zkoušky.  

Hmotnost vzorku materiálu: 48 g 

Objemová hmotnost: 480 kg.m-3 

Plošná hmotnost: 4,80 kg.m-2 

Tloušťka: 10 mm 

Materiál před a po provedení zkoušky je dokumentován na Obrázcích 7 a 8. 

 

 

 

 

 

  

 

Materiál byl vystaven namáhání tepelným tokem 50 a 30 kW.m-2. Na Grafu 6 je 

patrný průběh naměřené rychlosti uvolňování tepla v kW.m-2 a poklesu hmotnosti v %. 

Tabulka 7 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty. 

Obr. 7: Smrkové dřevo před provedením zkoušky Obr. 8: Smrkové dřevo po provedení zkoušky 
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Graf 6: Rychlost uvolňování tepla dřevo smrkové 

U obou zkoušených hustot tepelného toku jsou na grafech patrná tři maxima HRR. 

Jsou způsobena prohnutím a praskáním zkoušeného materiálu (viz Obrázek 8), kdy došlo 

k zapálení povrchu odvráceného od konického radiátoru. K naměřené hodnotě HRR tedy 

přispívá materiál jak horním tak dolním povrchem. 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty pro dřevo smrkové 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

Smrkové dřevo 
50 89 107 104 167 55 

30 85 77 72 165 46 

 

8.2.3 Hobra 

Jedná se o měkkou dřevovláknitou desku zelené barvy.  

Hmotnost vzorku materiálu: 18,5 g 

Objemová hmotnost: 231 kg.m-3 

Plošná hmotnost: 1,85 kg.m-2 

Tloušťka: 8 mm 
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Obrázky 9 a 10 dokumentují vzhled materiálu před a po provedení zkoušky. 

 

Materiál byl vystaven namáhání tepelným tokem 50 a 30 kW.m-2. Na Grafu 7 je 

patrný průběh naměřené rychlosti uvolňování tepla v kW.m-2 a poklesu hmotnosti v %. 

Tabulka 8 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty.  

 

Graf 7: Rychlost uvolňování tepla hobra 
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Obr. 10: Hobra po provedení zkoušky Obr. 9: Hobra před provedením zkoušky 
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Na grafech jsou patrná dvě maxima HRR. Opět jsou způsobena prohnutím 

materiálu v průběhu zkoušky (viz Obrázek 10) a tím zapálení i odvráceného povrchu 

vzorku.  

Tabulka 8: Naměřené hodnoty pro hobru 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

Hobra 
50 36 86 56 161 17 

30 18 77 59 130 19 

 

8.2.4 Polyamid PA6 

Jedná se o polyamid s příměsí 30 % skelného vlákna. Je dodáván ve formě 

granulátu černé barvy a je určen pro další zpracování formou vstřikování do forem. Níže 

jsou uvedeny jeho základní vlastnosti.  

Označení: Technyl C R 218 V30 Black 1 N 

Navážka: 35 g 

Objemová hmotnost: 1360 kg.m-3 

Modul pružnosti v tahu: 9600 MPa 

Teplota tání: 222 °C [13] 

Tloušťka vrstvy: 2,6 mm  

Vzorek materiálu před a po provedení zkoušky je zadokumentován na Obrázcích 11 a 12. 

Obr. 11: PA6 před provedením zkoušky Obr. 12: PA6 po provedení zkoušky 
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Materiál byl vystaven tepelnému toku 50 a 30 kW.m-2. Na Grafu 8 je patrný průběh 

naměřené rychlosti uvolňování tepla v kW.m-2 a poklesu hmotnosti v %. Tabulka 9 uvádí 

naměřené a vypočtené hodnoty. 

 

Graf 8: Rychlost uvolňování tepla PA6 

 

Tabulka 9: Hodnoty naměřené pro PA6 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

Pa6 
50 90 275 218 363 69 

30 203 115 109 145 56 

 

8.2.5 Polyamid PA66 

Jedná se o polyamid s příměsí 40 % skelného vlákna, dodáván ve formě granulí 

žluté barvy. Je určen pro zpracování vstřikováním do forem.  

Označení: Technyl A 218 V40 Natural 

Navážka: 35 g 
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Objemová hmotnost: 1460 kg.m-3 

Modul pružnosti v tahu: 13000 MPa 

Teplota tání: 263 °C [14] 

Tloušťka vrstvy: 2,4 mm 

Obrázky 13 a 14 dokumentují stav materiálu před a po provedení zkoušky. 

 

Materiál byl vystaven namáhání tepelným tokem 50 a 30 kW.m-2. Na Grafu 9 je 

patrný průběh naměřené rychlost uvolňování tepla v kW.m-2 a poklesu hmotnosti v %. 

Tabulka 10 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty. 

 

Graf 9: Rychlost uvolňování tepla PA66 
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Tabulka 10: Hodnoty naměřené pro PA66 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

Pa66 
50 35 271 212 331 65 

30 371 15 27 103 51 

 

8.2.6 Polykarbonát LEXAN 

Jedná se o polykarbonát výrobce SABIC Innovative Plastics, byl zkoušen ve formě 

granulátu čiré barvy.  

Označení: LEXAN 101 

Navážka: 35 g 

Objemová hmotnost: 1200 kg.m-3 

Modul pružnosti v tahu: 2350 Mpa 

Teplota tání: 267 °C [15] 

Tloušťka vrstvy: 2,9 mm 

Stav materiálu před a po provedení zkoušky je dokumentován na obrázcích 15 a 16. 

  

Obr. 15: PC LEXAN před provedením zkoušky Obr. 16: PC LEXAN po provedení zkoušky 

http://en.wikipedia.org/wiki/SABIC
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Materiál by vystaven namáhání tepelným tokem 50, 35 a 30 kW.m-2. Při namáhání 

tepelným tokem 30 kW.m-2 nedošlo k zapálení materiálu. Při namáhání tepelným tokem 35 

kW.m-2 k zapálení materiálu došlo 820 s od počátku zkoušky.  Na Grafu 10 je patrný 

průběh naměřené rychlosti uvolňování tepla v kW.m-2 a poklesu hmotnosti v %. 

Tabulka 11 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty. 

 

Graf 10: Rychlost uvolňování tepla PC – LEXAN 

Na grafech průběhu HRR při namáhání tepelným tokem 50 kW.m-2 jsou patrné tři 

výchylky. Tyto výchylky jsou pravděpodobně způsobeny roztavením a připečením 

zkoušeného materiálu k alobalu sloužícímu jako ochrana nosiče vzorku, což způsobilo 

změny ve velikosti zkoušeného povrchu (Viz Obrázek 16).  

Při namáhání tepelným tokem 35 kW.m-2 lze materiál zapálit pouze velmi obtížně. 

K zapálení došlo 820 s od počátku zkoušky, plamínek byl však pouze v jednom místě 

vzorku o délce cca 4 mm a výchylka HRR na grafu v tomto bodě je téměř neznatelná. 

V čase 1230 s od počátku zkoušky se plamen zvětšuje na délku cca 4 cm a hoření probíhá 

na ploše cca 2 x 2 cm. Poté se plamen opět snižuje, což je již na grafu patrné. K zapálení 

materiálu v celé ploše vzorku dochází v čase 1680 s od počátku zkoušky. 
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Tento průběh vysvětluje nízké hodnoty průměrné rychlosti uvolňování tepla ve 180 

a 300 s. Tyto hodnoty jsou v souladu s normou stanovovány v době od zapálení vzorku.  

Dalším problémem, který se při zkoušení materiálu vyskytl, bylo selhání 

analyzátoru plynu TESTO v posledních 6 minutách zkoušky. Proto graf HRR pro 

namáhání tepelným tokem 35 kW.m-2 končí se stoupající tendencí. Nejednalo se o konec 

zkoušky a touto chybou jsou ovlivněny i hodnoty uvedené v Tabulce 11. 

Tabulka 11: Hodnoty naměřené pro PC - LEXAN 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

Lexan PC 

50 135 140 126 211 55 

35 820 0,136 0,085 135 20 

30 Nedošlo k zapálení materiálu 

 

8.2.7 Polymetylmetakrylát 

Jinak také nazývaný „plexisklo“ nebo „akrylátové sklo“. Jedná se o polymer 

s vlastnostmi termoplastu. Byl zkoušen ve formě destičky o tloušťce 2,5 mm. Barva byla 

mléčně zakalená. 

Hmotnost vzorku materiálu: 27,3 g 

Objemová hmotnost: 1100 kg.m-3 

Plošná hmotnost: 27,5 kg.m-2 

Tloušťka: 2,5 mm 

Teplota tání: 160 °C 

Stav materiálu před a po provedení zkoušky je dokumentován na Obrázcích 17 a 18. 
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Materiál byl namáhán tepelným tokem 50 a 30 kW.m-2. Na Grafu 11 je patrný 

průběh naměřené rychlosti uvolňování tepla v kW.m-2 a poklesu hmotnosti v %. 

Tabulka 12 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty. 

 

Graf 11: Rychlost uvolňování tepla PMMA 

 

Tabulka 12: Hodnoty naměřené pro PMMA 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

PMMA 
50 29 329 - 573 62 

30 36 264 - 415 50 
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8.2.8 Polypropylen 10820 

Jedná se o materiál patřící do skupiny termoplastů. Byl zkoušen ve formě granulátu 

s mléčně zakalenou až bílou barvou.  

Navážka 35 g 

Objemová hmotnost: 875 kg.m-3 

Teplota tání: 130 – 171 °C 

Tloušťka vrstvy: 4 mm 

Stav materiálu před a po provedení zkoušky je dokumentován na Obrázcích 19 a 20.  

 

Materiál byl vystaven namáhání tepelným tokem 50 a 30 kW.m-2. Na Grafu 12 je 

patrný průběh naměřené rychlosti uvolňování tepla v kW.m-2 a  poklesu hmotnosti v %. 

Tabulka 13 uvádí naměřené a vypočtené hodnoty. 

Obr. 20: PP 10821 po provedení zkoušky Obr. 19: PP 10821 před provedením zkoušky 
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Graf 12: Rychlost uvolňování tepla Polypropylen 10821 

 

Tabulka 13: Hodnoty naměřené pro Polypropylen 10821 

Materiál 
tepelný tok  tig q"180 q"300 q"MAX q"TOT 

[kW.m-2] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [MJ.m-2] 

PolyPropylen 10821 
50 42 353 432 593 144 

30 96 199 230 291 118 

 

8.3. Výsledky naměřené na konickém kalorimetru 

V rámci rešerše byly prostudovány materiály [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]. 

Níže jsou uvedeny vybrané výsledky naměřené Technickým ústavem PO v Praze 

a Polytechnickým institutem ve Worcesteru (USA). Tato data jsou oproti ostatním 

obsáhlejší a také vykazují nejlepší shodu se vzorky materiálů zkoušenými v rámci této 

diplomové práce.  
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8.3.1 Dřevotřísková deska 

Tabulka 14: Hodnoty HRR pro dřevotřískovou desku (TUPO) [16] 

materiál 

tl  Qz Tig  q180 q300  qmax qtot  

(mm) (kW/m2) (s)  (kW/m2) (kW/m2)   (kW/m2) (MJ/m2) 

Dřevotř. 12 

35 

95 98 77 189 83 

94 101 90 174 82 

84 100 85 192 83 

50 

52 134 119 162 73 

55 126 113 167 77 

57 140 119 167 72 
 

Tabulka 15: Hodnoty HRR pro dřevotřískovou desku (USA) [22] 

materiál 
Qz tl Tig q180 q300 qmax qtot 

(kW/m2) (mm) (s) (kW/m2) (kW/m2) (kW/m2) (MJ/m2) 

Dřevotříska 35 12 52 148,09 142,63 211 78,79 

 

8.3.2 Dřevo 

Tabulka 16: Hodnoty HRR pro smrkové dřevo (TUPO) [16] 

materiál 

tl  Qz Tig  q180 q300  qmax qtot  

(mm) (kW/m2) (s)  (kW/m2) (kW/m2)   (kW/m2) (MJ/m2) 

smrkové 
dřevo 

20 

35 

65 90 84 133 107 

53 97 94 148 116 

67 100 90 141 110 

50 

15 115 104 165 114 

15 116 105 159 112 

14 106 108 152 105 

 

Tabulka 17: Hodnoty HRR pro borové dřevo (USA) [22] 

materiál 
Qz tl Tig q180 q300 qmax qtot 

(kW/m2) (mm) (s) (kW/m2) (kW/m2) (kW/m2) (MJ/m2) 

borové 

dřevo 
35 15 29 98,1 85,98 144 85,63 
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8.3.3 Polykarbonát 

Tabulka 18: Hodnoty HRR pro polykarbonát (TUPO) [16] 

materiál 

tl  Qz Tig  q180 q300  qmax qtot  

(mm) (kW/m2) (s)  (kW/m2) (kW/m2)   (kW/m2) (MJ/m2) 

PC 6 

35 

165 190 135 334 129 

188 204 141 370 131 

194 214 149 330 126 

50 

95 195 161 462 131 

97 201 162 459 132 

100 196 160 465 134 

 

Tabulka 19: Hodnoty HRR pro polykarbonátovou desku (USA) [22] 

materiál 
Qz tl Tig q180 q300 qmax qtot 

(kW/m2) (mm) (s) (kW/m2) (kW/m2) (kW/m2) (MJ/m2) 

PC deska 50 6 95 329,92 261,65 503 159,23 

 

8.3.4 Polymetylmetakrylát 

Tabulka 20: Hodnoty HRR pro polymetylmetakrylát (TUPO) [16] 

materiál 

tl  Qz Tig  q180 q300  qmax qtot  

(mm) (kW/m2) (s)  (kW/m2) (kW/m2)   (kW/m2) (MJ/m2) 

PMMA 6 

35 

35 413 510 797 184 

37 423 513 788 187 

33 416 513 786 173 

50 

21 834 750 908 228 

18 729 759 890 246 

18 709 674 876 213 

 

Tabulka 21: Hodnoty HRR pro PMMA (USA) [22] 

materiál 
Qz tl Tig q180 q300 qmax qtot 

(kW/m2) (mm) (s) (kW/m2) (kW/m2) (kW/m2) (MJ/m2) 

PMMA 50 30 36 525,88 581,74 984 349,61 
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8.3.5 Polypropylen 

Tabulka 22: Hodnoty HRR pro polypropylen (TUPO) [16] 

materiál 

tl  Qz Tig  q180 q300  qmax qtot  

(mm) (kW/m2) (s)  (kW/m2) (kW/m2)   (kW/m2) (MJ/m2) 

PP 4 

35 

56 449 571 842 231 

53 436 591 845 236 

49 422 557 897 246 

50 

28 573 462 927 239 

28 597 484 943 244 

29 606 480 969 252 

 

8.4. Vyhodnocení shody výsledků 

V této kapitole jsou v tabulkách 23, 24 a 25 shrnuty veškeré naměřené a dohledané 

výsledky. Hodnoty naměřené v TÚPO byly pro možnost porovnání zprůměrovány. Viz 

Tabulka 24. Tabulka 26 uvádí odchylku naměřených hodnot v %. Za referenční hodnotu 

byly zvoleny výsledky naměřené na konickém kalorimetru získané rešerší. Výpočet 

odchylky byl proveden podle Rovnice 20. Dále jsou uvedeny průměrné odchylky pro 

jednotlivé materiály a také průměrné odchylky pro jednotlivé veličiny. 

𝑥 −  𝑥𝑟𝑒𝑓.

𝑥𝑟𝑒𝑓.
∙ 100 = 𝑥𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙.                                                                                                             (20) 

Kde 

𝑥𝑟𝑒𝑓. je referenční hodnota (naměřená na konickém kalorimetru)  

𝑥 je hodnota, pro kterou je stanovována odchylka (naměřená na „MassLoss“ kalorimetru 

s nástavcem) 

𝑥𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙. je vypočtená odchylka [%] 
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Tabulka 23: Shrnutí naměřených HRR na „MassLoss“ kalorimetru s nástavcem 

Materiál 

tepelný 

tok 

tloušťka 

vzorku 
tig q180 q300 qmax qtot 

[kW.m-2] [mm] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] 

PolyPropylen 

10821 

50 
4 

42 353 432 593 144 

30 96 199 230 291 118 

Dřevotříska 
50 

5 
66 190 - 298 38 

30 111 118 125 185 48 

Smrkové 

dřevo 

50 
10 

89 107 104 167 55 

30 85 77 72 165 46 

Hobra 
50 

8 
36 86 56 161 17 

30 18 77 59 130 19 

Pa6 
50 

2,6 
90 275 218 363 69 

30 203 115 109 145 56 

Pa66 
50 

2,4 
35 271 212 331 65 

30 371 15 27 103 51 

Lexan PC 

50 

2,9 

135 140 126 211 55 

35 820 0,136 0,085 135 20 

30 Nedošlo k zapálení vzorku 

PMMA 
50 

2,5 
29 329 - 573 62 

30 36 264 - 415 50 

 

Tabulka 24: Shrnutí HRR – konický kalorimetr TUPO [16] 

Materiál 

tepelný 

tok 

tloušťka 

vzorku 
tig q180 q300 qmax qtot 

[kW.m-2] [mm] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] 

PolyPropylen  
50 

4 
28 592 475 946 245 

35 59 436 573 861 238 

Dřevotříska 
50 

12 
55 133 117 165 74 

35 91 100 84 185 83 

Smrkové 

dřevo 

50 
20 

15 112 106 159 110 

35 62 96 89 141 111 

PC 
50 

6 
97 197 161 462 132 

35 182 203 142 345 129 

PMMA 
50 

6 
19 757 728 891 229 

35 35 417 512 790 181 
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Tabulka 25: Shrnutí HRR – konický kalorimetr USA [22] 

Materiál 

tepelný 

tok 

tloušťka 

vzorku 
tig q180 q300 qmax qtot 

[kW.m-2] [mm] [s] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] [kW.m-2] 

Dřevotříska 35 12 52 148,09 142,63 211 78,79 

PMMA 50 30 36 525,88 581,74 984 349,61 

PC deska 50 6 95 329,92 261,65 503 159,23 

Borové dřevo 35 15 29 98,1 85,98 144 85,63 

Tabulka 26: Odchylky naměřené a dohledané hodnoty HRR 

Materiál 
tepelný tok tig q180 q300 qmax qtot 

∅ 
[kW.m-2] % % % % % 

PolyPropylen 
50 50 40 9 37 41 36 

30/35 63 54 60 66 50 59 

Dřevotříska 
50 20 43 - 81 49 48 

30/35 22 18 49 0 42 26 

Dřevotříska 

(USA) 
30/35 113 20 12 12 39 39 

Smrkové dřevo 
50 493 5 2 5 50 111 

30 37 20 19 17 59 30 

Dřevo (USA) 30/35 193 21 16 15 46 58 

Lexan PC 
50 39 29 22 54 59 41 

35 351 100 100 61 85 139 

PC Deska 

(USA) 
50 42 57 52 58 66 55 

PMMA 50 53 57 - 36 73 54 

PMMA 30/35 3 37 - 47 72 40 

PMMA (USA) 50 19 38 - 42 82 45 

∅ 107 38 34 38 58 56 

 

8.5. Diskuse a navržené úpravy použité aparatury 

Ačkoli v průběhu zpracovávání práce probíhala jednání s institucemi vlastnícími 

plnohodnotný konický kalorimetr ohledně provedení srovnávacích měření se stejnými 

materiály, navážkami a při stejných tepelných tocích tak, aby bylo možné provést skutečně 

relevantní srovnání naměřených výsledků, nakonec tato data poskytnuta nebyla a pro 

srovnání jsou použita měření získaná v rámci rešerše z volně přístupných zdrojů. 

Ve většině případů se liší tloušťky a navážky materiálů. V některých případech bylo nutné 

porovnat i namáhání různými tepelnými toky. Konkrétně 30 a 35 kW.m-2.  Také nelze 

s jistotou mluvit o přesně stejném složení. Proto lze v Tabulce 26 vidět chyby 70 % i více.  
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I přes tento fakt však některé materiály vykazují velice dobrou přesnost. Například 

smrkové dřevo, dřevotříska, polypropylen a polymetylmetakrylát vykazují procentuální 

odchylku mezi 20 a 40 %. Což vzhledem k faktu, že se nejednalo o přesně stejný vzorek 

materiálu, lze považovat za dobrý výsledek. 

Největší chyba je u většiny materiálů u doby zapálení a celkového uvolněného 

tepla. V prvním případě je pravděpodobně způsobena faktem, že zpočátku byla tato doba 

určována z křivek průběhu teplot. Později bylo přistoupeno ke klasickému měření 

stopkami, což se ukázalo mnohem přesnější. Průměrné odchylky pro jednotlivé materiály 

jsou tak ovlivněny vysokou odchylkou doby zapálení. Ostatní hodnoty vykazují lepší 

přesnost. 

 Druhá hodnota vykazující odchylky je celkové množství uvolněného tepla, která 

vykazuje menší hodnoty. Důvodem jsou celkově nižší naměřené hodnoty HRR a také 

kratší doba zkoušky, tedy rychlejší shoření vzorku. Toto může být způsobeno tím, že je 

porovnáváno hoření granulátu s hořením materiálu ve formě destiček. 

Ačkoliv data získaná porovnáním hodnot naměřených na zkoušené aparatuře 

s hodnotami naměřenými na konickém kalorimetru nevykazují přesvědčivé výsledky, nelze 

opomenout verifikaci zařízení zkušebním spalováním metanu, u které je výsledek 

přesvědčivý.  

Aparatura v současném nastavení nemůže být využita k přesným vědeckým 

a technickým měřením, je však velice dobrou pomůckou pro výuku. Veškerá vyhodnocení 

probíhají ručně a tak se studenti mohou seznámit se zákonitostmi provázející měření 

rychlosti uvolňování tepla.  

Dále lze pokračovat ve zpřesňování výsledků aparatury. Lze navrhnout hned 

několik úprav. První je úprava nástavce tak, aby umožňoval měření diference tlaku před 

a za clonkou a napojení tlakoměru. To umožní měření průtoku spalin, odpadne přepočet 

objemového průtoku vháněného vzduchu na množství spalin, což jistě přispěje ke zvýšení 

přesnosti a usnadnění zpracování výsledků. Další navrženou úpravou je využití ventilátoru 

pro vhánění vzduchu. Tlak v laboratorních rozvodech kolísá, což zapříčiňuje kolísání 

průtoku vháněného vzduchu a ovlivňuje výpočet hodnot rychlosti uvolňování tepla. Dále 

lze doporučit použití jiných analyzátorů plynů umožňujících propojení se zapisovačem 
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OMEGA, aby data byla stahována prostřednictvím pouze jednoho přístroje, což usnadní 

jak zpracování výsledků, tak i průběh měření.   
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9. Závěr 

Práce v úvodních pasážích seznamuje s různými druhy požárně technických 

charakteristik. Poukazuje na rozdíl mezi testy zapalitelnosti a hořlavosti. Ukazuje, že 

jednou z důležitých charakteristik je množství uvolněného tepla. K tomuto lze využít 

metody statické a dynamické. Ukazuje, že dynamické metody jsou výhodnější, neboť 

poskytují rozmanitější množství výsledků. Dále práce předkládá teoretický základ hoření 

a teorii k rychlosti uvolňování tepla. Ukazuje, že ze tří důvodů je rychlost uvolňování tepla 

jedním z nejdůležitějších požárně technických parametrů. Tyto důvody jsou následující: 

Rychlost uvolňování tepla je hybnou silou požáru. Množství uvolňovaného tepla přímo 

podporuje rozvoj požáru, neboli vzniklé teplo generuje vznik dalšího množství tepla. 

Vznik většiny nežádoucích produktů závisí na rychlosti uvolňování tepla. Množství 

vznikajícího kouře, toxických plynů, teplot uvnitř místnosti a dalších veličin je přímo 

úměrné vzrůstající rychlosti uvolňování tepla. Čím větší rychlost uvolňování tepla materiál 

vykazuje, tím větší ohrožení života hrozí, neboť při požáru bude dosahováno vyšších 

teplot, větších tepelných toků a rychlost rozvoje požáru bude vyšší. 

Dále práce seznamuje s metodami, které lze pro měření rychlosti uvolňování tepla 

využít. Jedná se o metodu konické kalorimetrie, dle ISO 5660-1, která pracuje na principu 

měření spotřeby kyslíku a použití „MassLoss“ kalorimetru, dle ISO 13927, který pracuje 

na principu měření rozdílu teplot.  Je poukázáno na nevýhody „MassLoss“ kalorimetru, 

kterými jsou především zdlouhavý proces kalibrace a snížení přesnosti měření zanášením 

termočlánků sazemi.  

V praktické části práce nejprve představuje úpravy „MassLoss“ kalorimetru pro 

umožnění měření na základě spotřeby kyslíku a uvádí teoretická východiska pro měření 

včetně použitých výpočtových vztahů. 

Poté práce přináší výsledky měření na upraveném „MassLoss“ kalorimetru. Byly 

měřeny materiály polypropylen, polymetylmetakrylát, polykarbonát, polyamidy, hobra, 

dřevo a dřevotřísková deska. Pro všechny tyto materiály byl uveden průběh rychlosti 

uvolňování tepla ve formě grafu a dále průměrné hodnoty 180 s a 300 s od počátku hoření, 

dále maximální hodnota rychlosti uvolňování tepla a celkové množství uvolněného tepla. 

V závěrečné části práce jsou uvedeny hodnoty rychlosti uvolňování tepla naměřené 

na konickém kalorimetru u materiálů polypropylen, polymetylmetakrylát, polykarbonát, 
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dřevo a dřevotřísková deska, které byly získány při rešerši. U těchto naměřených hodnot 

bylo provedeno porovnání s hodnotami naměřenými na upraveném „MassLoss“ 

kalorimetru. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o stejné navážky vzorků, vykazují měřené 

materiály značné odchylky. Porovnání však dokazuje, že naměřené hodnoty nejsou řádově 

chybné a správnou funkčnost aparatury lze dokumentovat prostřednictvím verifikace 

spalováním metanu, které naopak ukazuje velice dobrou přesnost. 

Závěrem lze říci, že aparatura v současné době nemůže být využita pro přesné 

vědecké a technické měření. Lze jí však velice dobře použít pro studijní účely, kdy se 

studenti vzhledem k nutnosti veškeré hodnoty manuálně vypočíst, seznámí se zákonitostmi 

provázejícími měření rychlosti uvolňování tepla.  

Pro zpřesnění výsledků byly navrženy tři úpravy aparatury. Doplnění výstupů pro 

měření tlakové diference k měření průtoku spalin. Doplnění ventilátoru pro zabezpečení 

konstantního průtoku vzduchu a sjednocení měřících přístrojů, tak aby byla data 

zaznamenávána dohromady na jednom místě.  
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Příloha č.2 – Tabulka naměřených hodnot pro zkoušku – Dřevotřísková deska 30 kW/m2 
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