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Anotace 

LANGR, M. Optické vlastnosti kouře: Diplomová práce, Ostrava : VŠB – TUO, 2014. 61 s. 

 

Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou rizik spojených s kouřem. 

Úvodní část se zabývá tepelným rozkladem a hořením látek. Na tuto část navazuje kapitola 

zabývající se sloţením kouře a popisem dýmu podle podmínek vzniku (tepelný rozklad a 

plamenné hoření). V další části práce jsou popsána rizika spojená s kouřem. Poslední část 

práce se zabývá optickou hustotou kouře. Nejprve je vysvětlena fyzikální podstata útlumu 

světla v kouři a princip stanovení optické hustoty. Následuje popis zkoušky podle ISO 5659-2 

a experimentální část s vyhodnocením výsledků měření pro vybrané materiály a podmínky 

hoření. Výsledky měření jsou zpracovány v tabulkách a grafech.  

 

Klíčová slova: kouř, pyrolýza, plamenné hoření, optická hustota, toxicita, jednokomorový 

test, ISO 5659-2 

 

 

 

 

Summary 

LANGR, M. Smoke Optical Properties: Diploma thesis, Ostrava : VŠB – TUO, 2014. 61 p. 

 

This diploma thesis deals with hazards of combustion products and measuring smoke 

production. The introductory part presents conditions of thermal degradation and combustion. 

Smoke aerosols generated by pyrolysis and flaming fires are two classes of smoke aerosols of 

interest to this part of the thesis. Influence of condition, whether the decomposition is non-

flaming or flaming, is assessed in relation to smoke generation. Next chapter gives an 

overview about hazards of combustion products. Last chapter describes determination of 

optical density by a single-chamber test. The methods and results of measurements made 

during making this thesis are presented in last chapter.   

 

 

Keywords: smoke, pyrolysis, flaming combustion, optical density, toxicity, single-chamber 

test, ISO 5659-2 
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Úvod 

Přítomnost kouře v objektu s sebou nese celou řadu rizik pro ohroţené osoby a 

zasahující jednotky. Osoby při poţáru bývají nejprve ohroţeny zplodinami hoření. Vysoká 

teplota se jako nebezpečí pro ohroţené osoby objevuje zpravidla aţ později. Hasiči mají 

oproti ohroţeným osobám tu výhodu, ţe jsou oblečení do ochranných oděvů a pouţívají 

dýchací techniku, takţe jsou do jisté míry chráněni před vysokými teplotami a toxickými 

účinky kouře. Při vysokém zakouření a tedy i nízké viditelnosti, je však efektivita 

záchranných prací v mnoha ohledech podstatně sníţena. 

„Není kouře bez ohně“, říká české přísloví. Přesvědčit laika o nepřesnosti takového 

tvrzení by nezabralo mnoho času. Příklad – kaskadéři jsou při svých motocyklových show 

často zahaleni oblaky dýmu z pálících se pneumatik, a nikde ţáden oheň. Všímavější 

pozorovatel by se mohl začít zabývat úvahami, proč je tento kouř zcela odlišný od toho, co 

vzniká po zapálení pneumatiky.  

Pochopení optických vlastností kouře, tedy jeho interakce s viditelným světlem, 

vyţaduje popis některých základních pojmů, rozbor sloţení dýmu a také vysvětlení 

určitých fyzikálních jevů. Fyzika obvykle popisuje vztahy matematickými prostředky, 

proto se předloţená diplomová práce neobejde bez určitého mnoţství rovnic.  

Výstupem této práce je zpracování literárního přehledu v oblasti rizik spojených 

s kouřem a stanovení optické hustoty kouře vybraných materiálů při různých podmínkách 

hoření.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo zpracovat literární přehled odborných a vědeckých publikací 

zabývajících problematikou kouře. Priorita byla kladena na rizika spojená s kouřem, dále 

podmínky hoření ovlivňující sloţení dýmu a optickou hustotu kouře. Informace byly 

čerpány z tištěných monografií, článků v časopisech, akademických prácí a zahraničních 

odborných článků.  

Kouřem obecně se zabývá celá řada tištěných publikací věnujících se hoření [1], [2], 

[4], [5], [6], [7], [11], [13], [27], [35]. Velká část poznatků byla shromaţďována 

z publikací SPBI. Články [45] a [46] se věnují podrobně šíření kouřových plynů otvory do 

sousedních prostor.  

Ovlivňováním optické hustoty kouře se ve svých absolventských pracích zabývali 

bývalí studenti Fakulty bezpečnostního inţenýrství Volný [3] a Kocián [20]. Bakalářská 

práce [38] se zabývá měřením optické hustoty v poţárně-technické komoře. Kromě těchto 

třech publikací se okrajově optickou hustotou dýmu a sniţováním viditelnosti zabývají i 

další absolventské práce. Problematika optické hustoty kouře je dobře vysvětlena v knize 

[53]. 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 34 zahraničních odborných článků a 

prací. Z tohoto počtu byly vybrány pouze ty nejzajímavější. Zajímavá je studie [29] 

zabývající se odolností organismu při pobytu osob v prostředí s vysokou teplotou. Jako 

velice přínosná se jeví Weinertova doktorská práce [17] zabývající se rozptylem světla 

částicemi kouře. Autor se ve své práci velice detailně zabývá teorií útlumu světla při 

průchodu kouřem. Dále rozděluje částice kouře podle mechanismu jejich vzniku. Odborné 

články [31], [32], [33], [34] se zabývají rozdělením velikosti a sloţením dýmu z různých 

materiálů. Články [39] a [42] se zabývají toxicitou zplodin hoření. V článcích [23] a [40] 

jsou porovnávány částice kouře, respektive morfologie částic sazí vzniklých hořením 

benzínu, nafty, topného oleje, parafínu a butanu. Korozivitou zplodin hoření se zabývá 

článek [41].  
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1 Základy tepelné degradace a  hoření materiálu 

1.1 Oheň 

Oheň je průvodním jevem kaţdého hoření. Hoření je sloţitý fyzikálně-chemický 

fenomén, při kterém dochází k uvolňování tepla a světla. K tomu aby došlo k hoření je 

zapotřebí přítomnosti hořlavé látky, oxidačního prostředku a zdroje zapálení s dostatečným 

mnoţstvím energie. Hořlavá látka spolu s oxidačním prostředkem tvoří hořlavý soubor 
[2]

. 

Schematické znázornění podmínek procesu hoření je na obr. 1. 

 

 

 

Obrázek 1  Trojúhelník hoření 

Oheň se projevuje buď ve formě plamenného hoření, nebo jako ţhnutí. Plyny hoří 

vţdy plamenem. Kapalné látky nejprve přecházejí do plynné fáze a poté hoří pouze 

plamenem. Při hoření tuhých látek je moţné obě formy ohně pozorovat současně, nebo 

kaţdou zvlášť.  

1.1.1 Plamen 

Plamen je moţné definovat jako plynnou část ohně, kde probíhá hoření plynů a par. 

Skládá se z několika pásem. Při hoření svíčky se okolo knotu hořlavý parafín nejprve mění 

v páry. Pak nastává mísení vzniklých par se vzduchem a hoření v přebytku hořlavé látky. 

Nezoxidované částečky uhlíku se při tom rozţhaví a svítí. Ve vnějším pásmu probíhá 

hoření za dostatečného mnoţství kyslíku. Částice uhlíku se zde spalují na oxid uhličitý.  
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Plamen je moţné dělit podle svítivosti. Kromě hořlavé látky mají na svítivost vliv 

také podmínky spalování, zejména koncentrace kyslíku. Acetylén po zapálení hořáku pro 

plamenové svařování produkuje velké mnoţství sazí a hoří ţlutým plamenem. Pak záleţí 

na nastavení směsi kyslíku k acetylénu. Oxidační plamen má modrofialovou barvu. 

Redukční plamen při vyšším poměru acetylénu ke kyslíku je oslnivě bílý.  

 

 

Obrázek 2 Druhy kyslíko-acetylenového plamene podle poměru smísení plynů [18] 

Nesvítivý plamen je moţné pozorovat nejčastěji u čistých látek a to hlavně plynů. 

Plyny vyzařují a pohlcují záření v celém objemu a oproti záření pevných látek má toto 

záření výrazně selektivní charakter 
[9]

.  
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1.1.2 Ţhnutí 

U rostlinných materiálů, jako je dřevo, dochází k oxidačním reakcím, světelným 

projevům a uvolňování plynných produktů, aniţ by došlo ke vznícení. Ţhnutím rozumíme 

světelné záření pevné látky. Barva ţhnutí je závislá na teplotě látky. Ţhnutí pozorujeme 

nejčastěji na celulózových materiálech, ovšem i na některých plastech, obecně na 

materiálech, které karbonizují 
[1]

.  

1.2 Termolýza 

Termolýza je fyzikálně-chemický proces, kdy je na vstupní materiál působeno 

tepelnou energií, která přesahuje mez jeho chemické stability 
[12]

. Zvláštním případem 

termolýzy je pyrolýza. Při pyrolýze je zdrojem tepla hoření. Tento pojem zahrnuje 

poměrně širokou škálu tepelných procesů. Pyrolýza můţe probíhat při různých 

koncentracích kyslíku. Pro průmysl jsou významné reduktivní procesy, kdy k tepelnému 

působení dochází za omezeného přístupu kyslíku. Jako příklad vyuţití v průmyslu lze 

uvést koksárenství - pyrolýza černého uhlí, nebo pyrolýzní zpracování organické hmoty 

v energetice a odpadovém hospodářství.  

Kaţdý organický materiál zahřátý na vysokou teplotu bude degradovat a uvolňovat 

zplodiny hoření, tedy kouř. Ohlemiller 
[16]

 takové případy anglicky označuje jako forced 

pyrolysis - degradace materiálu a přechod částic do plynné fáze jsou řízeny externím 

zdrojem tepla. Kocián 
[20]

 pouţívá termín aktivní pyrolýza. Zahřívání izolantu v důsledku 

vysokého proudu protékajícího vodičem je typickým příkladem z poţární praxe.   
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2 Vznik a sloţení kouře 

Kouř je produktem tepelného rozkladu – termolýzy a hoření organických materiálů. 

Kouřem obvykle označujeme to co je vidět. Pokud při hoření vznikají pouze plyny, 

hovoříme obvykle spíše o zplodinách hoření. Z fyzikálně-chemického pohledu je kouř 

koloidní disperzní aerosol a jsou v něm zastoupeny všechny tři skupenství 
[1]

. 

Dispergujícím prostředím je směs plynů, disperzním systémem jsou drobné částečky o 

velikosti 10
-4

 aţ 10 
–8

 m. 

2.1 Sloţení kouře z hlediska skupenství 

Plynné složky kouře jsou tvořeny jednak plyny, které jsou obsaţeny ve vzduchu, 

dále produkty částečné nebo úplné oxidace a kapalnými sloţkami zahřátými nad teplotu 

varu 
[1]

.  

Kapalná fáze je v horkém kouři zastoupena minimálně. Po opuštění horké zóny 

plamene dochází k prudkému ochlazení kouře. S klesající teplotou kapalné sloţky 

kondenzují a roste podíl kapalné fáze v kouři. Kondenzaci napomáhají tuhé částice kouře, 

které slouţí jako kondenzační jádra 
[1] [6]

.  

Pevné částice obsaţené v kouři lze rozdělit podle jejich původu na dvě skupiny. 

První skupinu tvoří částice, které se do kouře dostaly vzestupnými proudy z pevného 

zbytku. Patří sem popel a tuhé částice hořlavých látek. V případě reálného poţáru je do 

kouře přisáván také okolní prach. Tyto částice neprošly ţádnou fázovou změnou a mezi 

horké plyny se dostaly pouze mechanickým působením. Druhá skupinu tvoří látky, které 

jsou označovány jako saze 
[7] [11]

.  

2.2 Barva kouře podle podmínek vzniku 

Světlý kouř vzniká při tepelném rozkladu materiálu. Světlá barva kouře je 

způsobena kapičkami organických kapalin a vody, které odráţejí světlo. V podstatě se 

jedná o mlhu. Světlý kouř můţe mít nádech ţluté či hnědé barvy. Šedý kouř naznačuje 

určitý obsah sazí. V některých případech plamenného hoření také dochází k tvorbě 

světlého kouře, ale tento jev je třeba blíţe vysvětlit. Hořící mokré dřevo produkuje 

převáţně světlý dým kvůli vysokému obsahu kapiček vody a organických kapalin, které se 
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odpařují před zónou hoření. Mimo pásmo hoření dochází k sušení dřeva. V samotném 

pásmu hoření je dřevo většinou suché a světlý dým nevzniká.  

Světlý kouř je tvořen kapičkami vody, ve které se rozpouští i některé plyny, 

kondenzovanou fází částečně zoxidovaných (mezi)produktů, výševroucích uhlovodíků a 

dalších látek 
[17] [31]

. Velké mnoţství těchto látek je hořlavých. Na obr. 3 je vidět relativně 

pravidelný kulovitý (sférický) tvar částeček kouře vzniklého tepelným rozkladem. 

 

Obrázek 3  Částice kouře zobrazené elektronovým mikroskopem vzniklé 

pyrolýzou dřeva (vlevo) a vonné tyčinky (vpravo) [17] 

Při plamenném hoření vzniká často tmavý nebo aţ černý kouř. Tmavá barva kouře je 

způsobena částicemi, které absorbují světlo. Takový kouř obsahuje produkty vzniklé 

karbonizací v plynné fázi – látky obecně označované jako saze. Saze mají sloţitou 

prostorovou strukturu (obr. 4 a obr. 5). Problematika vzniku a formování sazí dosud není 

zcela dořešena a je stále aktuálním předmětem zkoumání.  

 Mnoţství vznikajících sazí závisí na sloţení hořlavé látky a podmínkách hoření. 

Látky obsahující v molekule násobné vazby mají větší sklon k tvorbě sazí. Hoření látek 

s nenasycenými vazbami, např. acetylénu, benzenu, polystyrenu apod. je téměř vţdy 

provázeno vznikem sazí. Jiné látky mohou tvořit saze jen za určitých podmínek. Svou roli 

hraje moţnost oxidace plynné hořlaviny. Při velké ploše hoření dochází obtíţně k oxidaci 

plynné hořlaviny, proto více této hořlaviny karbonizuje. Jako příklad lze uvézt plamen 

benzínového zapalovače, který téměř netvoří saze, kdeţto velká kaluţ benzínu bude 

produkovat saze 
[1] [17]

.  
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Při karbonizaci klesá poměr H/C, dochází k zdvojování vazeb, cyklizaci a tvorbě 

prostorových struktur. Při tom roste molekulová hmotnost vznikajících látek, coţ vede 

spolu s klesající teplotou po opuštění zóny plamene ke kondenzaci produktů aţ na tuhé 

skupenství 
[1] [17]

.  

 

 

Obrázek 4 Sazové částice zobrazené elektronovým mikroskopem vzniklé 

plamenným hořením  

acetylénu (vlevo) a etylénu (vpravo) [17] 

 

 

Obrázek 5 Sazová částice zobrazená elektronovým mikroskopem  

vzniklá plamenným hořením n-heptanu [24] 
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2.3 Velikost kouřových částic 

Velikost částic kaţdého kouře se nachází v určitém rozpětí, od nejmenších částeček, 

po ty velké. S postupujícím časem se můţe velikost částic v kouři měnit, v důsledku 

koagulace částic. Na obr. 6 je jako příklad zobrazeno rozdělení velikostí kouře vzniklého 

ţhnutím vonné tyčinky v laboratoři. Distribuci velikosti částic z teoretických rozdělení 

nejlépe vystihuje tzv. log-normální rozdělení – spojité, jednovrcholové, asymetrické. 

Rozdělení je podobné normálnímu Gaussovu rozdělení s tím rozdílem, ţe na ose x je 

logaritmické měřítko. 

 

 

Obrázek 6 Velikostní rozdělení kouře vzniklého žhnutím vonné tyčinky 

[10] 

 

Vzorek byl měřen elektrickým analyzátorem aerosolů EAA (Electric Aerosol 

Analyzer), coţ je integrální spektrometr pro měření distribuce aerosolových částic na 

základě jejich elektrické pohyblivosti. Částice, jejichţ elektrická pohyblivost je větší neţ 

zvolená, jsou z měřeného vzorku odstraněny. Měří se náboj částic, které prošly na výstupní 

filtr. Dalším způsobem zjištění velikostního rozloţení aerosolových částic je pouţití 
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optického spektrometru OPC (Optical Particle Counter), který rozlišuje částice podle 

mnoţství světla rozptýleného kaţdou částicí. Existují také další analytické metody vhodné 

pro tyto účely, některé se hodí například jen k měření částic v definovaném rozsahu 

velikosti 
[25]

.  

 

Mullholand 
[10]

 charakterizuje velikost částic v kouři pomocí střední geometrické velikosti 

částic (2.3.1) a geometrické směrodatné odchylky (2.3.2): 

 

 
log 𝑑𝑔𝑛 =    

𝑁𝑖 log 𝑑𝑖
𝑁

𝑛

𝑖=1

 (2.3.1) 

 

 

 

log 𝜎𝑔 =   
(log 𝑑𝑖 − log 𝑑𝑔𝑛 )2 𝑁𝑖

𝑁

𝑛

𝑖=1

 

1

2

 (2.3.2) 

 

kde je: 

 𝑑𝑔𝑛  střední geometrická velikost částic  [μm] 

 𝜎𝑔  geometrická směrodatná odchylka  [μm] 

 𝑁𝑖  počet částic o definované velikosti  [ ] 

 𝑁 celkový počet částic    [ ] 

 𝑑𝑖  velikost částice    [μm] 

 

Byla zpracována řada studií, která se zabývala velikostí sférických částic kouře 

vznikajících tepelným rozkladem. Velikost těchto částic se nacházela v intervalu 0,1 – 5 

μm 
[31] [32] [33] [34]

. 

Zatímco částice kulovitého tvaru je moţné relativně jednoduše charakterizovat 

jejich poloměrem, částice kouře vznikajícím při plamenném hoření mají sloţitější stavbu. 

Jsou tvořeny primárními sférickými subčásticemi s grafitickou strukturou 
[17]

, které se 

shlukují agregací do větších celků (obr. 4 a obr. 5). Geometrie a výsledné optické 

vlastnosti takových částic jsou charakterizovány velikostí primárních subčástic r0 a 

celkovou velikostí aglomerátu. Jelikoţ je však celkový aglomerát prostorově sloţitý 
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pouţívá se v zahraniční literatuře zabývající se zkoumáním částic sazí pro zjednodušení 

místo střední velikosti částic 𝑑𝑔𝑛  tzv. poloměr krouţení Rg (obr. 7). 

 

Obrázek 7 Zjednodušující model pro částice sazí 

 

Údaje o velikosti částic sazí se v literárních zdrojích liší. Velikost celkové částice 

aglomerátu po shlukování se pohybují v rozmezí 1 – 10 μm, při velikosti primárních 

subčástic okolo 0,03 μm 
[10] [17] [22]

. Sorensen a Feke 
[23]

 uvádějí největší velikost 

pozorovaných částic aglomerátu sazí aţ 400 μm, coţ je velikost, kterou lze pozorovat 

vizuálně. Během tvorby této práce byla měřena optická hustota kouře pryţe. Při 

plamenném hoření pryţe byly některé kouřové částice sazí také rozpoznatelné pouhým 

okem.  

2.4 Sloţení kouře podle elementární skladby paliva 

Chemické sloţení kouře je předurčeno elementárním sloţením paliva. Podle zákona 

zachování hmoty dochází pouze k přeměnám, počet atomů jednotlivých prvků zůstává 

nezměněn. Organické molekuly jsou sloţeny převáţně z atomů uhlíku a vodíku, dále 

kyslíku, dusíku, síry, halových prvků aj. Při hoření se kaţdý prvek oxiduje aţ na 

maximální oxidační stupeň, má-li k tomu dostatek energie a oxidačního prostředku. 

V opačném případě vznikají nezoxidované, nebo částečně zoxidované produkty.  Pro 

kvalitativní a kvantitativní určení sloţení zplodin hoření se pouţívají analytické metody. 

Z chemického sloţení a podmínek hoření je moţné odhadnout pravděpodobné sloţení 

spalin.  

Uhlík – obsaţený v alifatickém řetězci. Při tepelném rozkladu za dostatečného 

přístupu kyslíku vzniká převáţně CO2. Při nedostatku kyslíku vzniká CO. Pokud kyslík 
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oxiduje částečně, vznikají aldehydy a ketony. Při pyrolýze dochází ke vzniku 

nenasycených, cyklických řetězců. Aromáty a polyaromáty vznikají při vyšších teplotách 

pyrolýzy.  

Uhlík – obsaţený v aromatických strukturách. Při nízkých teplotách nedochází 

k porušení cyklického řetězce a reakce probíhají převáţně mimo kruh. Polyaromatické 

sloučeniny vznikají při vyšších teplotách pyrolýzy.  

Vodík – při plamenném hoření oxiduje na vodu.  

Kyslík–obsaţený v organické molekule pokračuje v redukci a podílí se na vzniku 

sloučenin jako H2O,  CO2, CO, a v menší míře NOx. 

Dusík – vázaný jako aminoskupina. Při tepelném rozkladu za niţších teplot vzniká 

amoniak a aminosloučeniny. Za vysokých teplot dochází k vzniku kyanovodíku.  

Dusík – vázaný v kyanidové skupině. Uţ při niţších teplotách dochází k vzniku 

kyanovodíku. Pokud je kyanoskupina vázána na aromatický kruh vzniká např. benzonitril.  

Dusík – vázaný jako azoskupina a nitroskupina. Při pyrolýze azoskupin vzniká dusík a 

to i za nízkých teplot. Tepelný rozklad nitroskupin se projevuje nejčastěji vývinem oxidů 

dusíku a kyslíku.  

Halové prvky (F, Cl, Br) – nejčastěji se vyskytující halový prvek je chlor (PVC, 

chlorkaučuk aj.), méně častý je fluor (PTFE
1
). Vyskytují se v kouři především jako 

halogenvodíky, nebo jako nízkomolekulární halogenované organické sloučeniny. 

Síra – velké mnoţství síry se nachází například v pryţích, ve zplodinách hoření se 

vyskytuje ve formě oxidu siřičitého, jednodušších thiosloučenin
2
 a sulfanu H2S. 

  

                                                
1 Polytetrafluorethylen je známý pod svým obchodním názvem teflon. 
2 Sloučeniny vzniklé nahrazením kyslíku v molekule atomem síry.   
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3 Rizika spojená s kouřem 

Rizika spojená s kouřem jsou velice váţná. Následkem působení kouře umírá většina obětí 

poţáru. Kouř způsobuje přímé a následné škody. Hlavními rizikovými faktory jsou 
[1]

: 

 toxicita kouře, 

 transport značeného mnoţství tepla, 

 hořlavost zplodin hoření, 

 korozivita, 

 sniţování viditelnosti kouřem. 

3.1 Šíření kouře v objektu 

Vznikne-li v některém místě v budově poţár, ohroţené osoby se obvykle 

nevyskytují v bezprostřední blízkosti a bývají tak ohroţeny kouřem aţ za nějaký čas. Kouř 

se nejprve kumuluje v místnosti zasaţené poţárem ve formě horní horké vrstvy. Teprve po 

nějaké době začne vlivem nárůstu tlaku a rozdílů hustot překonávat překáţky a šířit se dál.  

Šíření kouře uvnitř objektu představuje poměrně sloţitou problematiku, která je 

ovlivněna mnoha aspekty. V současné době neexistuje jednotná metodika, pro stanovení 

šíření kouře z místnosti zasaţené poţárem do okolních prostor. Jako vhodné řešení se jeví 

posuzování šíření zplodin hoření uplatněním poţárních modelů 
[45]

. 

Na šíření kouře z místnosti má vliv zejména: 

 dynamika poţáru, 

 geometrické parametry místnosti, 

 rychlost a směr proudění větru,  

 zavření, pootevření či úplné otevření komunikačních otvorů, 

 poloha okenních otvorů a jejich stav narušení poţárem 
[46]

. 

Studie 
[46]

 se zabývala měřením hmotnostního mnoţství zplodin hoření protékajících 

otvorem ze zdrojové místnosti do okolních prostor a souvisejících charakteristik. Pronikání 

plynů bylo hodnoceno pro tři reţimy – otevřené dveře, pootevřené dveře (úhel otevření 

30°) a zavřené dveře (obr. 8). 
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Obrázek 8 Pronikání zplodin hoření dveřním prostorem při středním rozvoji požáru 

[46] 

  

Vybrané vstupní hodnoty z měření: 

 světlá výška zdrojové místnosti h = 3 m, 

 ze zdrojové místnosti ústil jeden dveřní otvor o rozměrech 0,8 x 1,97 m 

(šířka spáry zavřených dveří byla 0,005 m), 

 rozvoj poţáru nebyl omezen nedostatkem kyslíku. 

Na obr. 8 jsou patrné rozdíly v hmotnostních průtocích při různých reţimech 

otevření dveří. Výsledky naznačují, ţe stav otevření či zavření komunikačních otvorů, má 

zásadní vliv na rychlost pohybu kouře z místnosti 
[46] [53]

.  

Kouř se šíří dále objektem porušením celistvosti dělících konstrukcí, 

vzduchotechnikou, instalačními šachtami. Pokud se kouř ochladí přibliţně na teplotu okolí, 

ovlivňují jeho pohyb převáţně vnější síly jako vítr, komínový efekt a vzduchotechnika 
[6]

. 

Podstatná část kouřových plynů je při běţných teplotách těţších neţ vzduch. Za 

normálních podmínek by se vyskytovaly u podlahy, avšak kvůli vysoké teplotě lze 

předpokládat jejich zvýšený výskyt pod stropem a v horních patrech budov. Za zmínku 

stojí, ţe pokud se tyto plyny ochladí, lze očekávat, ţe se budou „přesouvat“ opět do niţších 

poloh. To naznačuje, ţe výskyt toxických plynů na poţářišti je i po uhašení poţáru 

nevyzpytatelný 
[6]

. 
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3.2 Toxicita kouře 

Při poţáru vznikají produkty hoření - směs celé řady chemických sloučenin 

anorganického a organického původu, často výrazně toxických vlastností. Toxicita je 

vlastnost látek, která vyvolává otravu osob nebo zvířat, které látku poţily, vdechly, nebo 

absorbovaly přes kůţi 
[53]

. Z toxikologického hlediska způsobují přímé ohrožení osob 

především látky označované jako 
[35]

: 

 asfyxanty, 

 iritanty.  

 Asfyxanty mají narkotický účinek a způsobují postiţenému změnu stavu 

organismu a vědomí, při vyšších koncentracích bezvědomí a smrt. Mezi hlavní narkotické 

plyny ve zplodinách hoření patří oxid uhelnatý a kyanovodík. Tyto plyny zabraňují 

předávání kyslíku buňkami tkání, zejména v mozku 
[35]

. Podobný efekt má i hypoxie 

z důvodu vysokého obsahu oxidu uhličitého. Oxid uhličitý působí narkoticky při 

koncentracích vyšších neţ přibliţně 5 % 
[35]

. 

 Iritanty mají dráţdivý účinek na smyslový a dýchací aparát. Ve zplodinách hoření 

se můţe vyskytovat mnoţství látek s dráţdivými účinky. Účinky mohou být od mírného 

nepohodlí a pálení očí aţ po bolesti a dezorientaci. Vdechování dráţdivých látek působí na 

plíce a můţe způsobit otok plic. Při vyšších koncentracích jiţ dýchání není moţné a 

dochází tak udušení. Mezi dominující dráţdivé látky obsaţené v kouři patří kyslíkaté 

organické sloučeniny (zejména formaldehyd), halegonovodíky a oxidy dusíku 
[35]

.  

 Nelze opomenout účinky nepřímé. Velmi významné a často opomíjené (např. 

v hasičské praxi) jsou kancerogenní a mutagenní účinky. Tyto účinky vykazují zejména 

látky označované jako PAU – polyaromatické uhlovodíky (angl. PAH – Polyaromatic 

Hydrocarbons). Při poţáru vznikají hořením organických materiálů za omezeného přístupu 

vzduchu 
[1]

. Vykazují vysokou teplenou stabilitu, takţe často projdou plamennou zónou 

nezoxidovány 
[1] [39]

. Jsou rozpustné v tucích a do organismu se mohou dostat i kůţí. Riziko 

je významné zejména pro vyšetřovatele příčin poţárů. Prevencí je pravidelné praní 

ochranných oděvů a pouţívání ochranných pomůcek (dýchací technika, respirátory apod.) 
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3.2.1 Stanovování toxicity kouře 

Pro posouzení toxických účinků kouřových zplodin je moţno pouţít dva základní 

přístupy: 

 přístrojovou analýzu zplodin hoření s následným výpočtem odhadu toxických 

účinků, 

 sledování účinků kouře přímo na ţivých organismech. 

 

Analytické stanovování toxicity dýmu 

Stanovení koncentrací toxických produktů vyţaduje náročné analytické vybavení. 

Nejčastěji se pouţívají metody plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 
[1] [35]

. 

Výhodou přístrojové analýzy je, ţe je moţné kontinuálně získávat podrobné údaje o 

sloţení kouřových  plynů v průběhu měření.  

Na základě těchto výsledků je moţné odhadnout toxické účinky na ţivé organismy. 

Metody pro odhad toxických účinků bez pouţití pokusných zvířat jsou uvedeny v ISO TR 

9122-5 a ISO 13344 
[1]

. Pro hodnocení toxicity se zpravidla pouţívá frakční účinná dávka 

FED (Fractional Effective Dose), která vyjadřuje vztah mezi expoziční a specifickou 

expoziční dávkou. Expoziční dávka je součinem koncentrace a doby expozice. Specifická 

expoziční dávka je součinem koncentrace a doby expozice, která je nutná k tomu, aby se 

projevilo toxické působení látky či směsi látek 
[53]

. Specifické expoziční dávky jsou 

tabelovány v toxikologických tabulkách. 

Koncentrace jednotlivých produktů hoření se v průběhu měření mění. Nejobecněji 

je frakční expoziční dávka pro více toxikantů vyjádřena rovnicí 
[22] [53]

: 

 

 

 

, kde je: 

  ci koncentrace i-tého toxického komponentu [ppm] 

  (c.t)i specifická expoziční dávka   [ppm.min] 

  dt časový interval    [s] 

 

𝐹𝐸𝐷 =   
𝑐𝑖

(𝑐. 𝑡)𝑖
𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑛

𝑖=1

  (3.2.1) 
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Frakční expoziční dávku pro jeden toxikant při konstantní koncentraci lze vypočítat 
[1]

: 

 

 

 

, kde je: 

LC50 letální (smrtelná) koncentrace toxické látky, která způsobí 

úhyn 50 % jedinců z testovaného souboru, je-li inhalována po 

dobu 30 minut.   

Frakční účinnou dávku směsi toxických látek lze vypočítat 
[1] [39]

: 

 

  

Vyšší koncentrace CO2 a současné sníţení koncentrace O2 způsobuje zrychlené dýchaní, 

tzv. hyperventilaci 
[1] [39]

. Zrychlené dýchání zvyšuje mnoţství vstřebávaných toxikantů, 

coţ je také moţno zohlednit při výpočtu FED 
[1] [39]

: 

 

  

 

, kde jsou: 

  m,b  koeficienty závislé na koncentraci CO2 

Stanovování toxicity na živých organismech 

Metody stanovování toxicity kouře na ţivých organismech jsou obvykle zaloţeny 

na pouţití určitého zařízení pro tepelný rozklad. Toto zařízení je spojeno potrubím 

s expoziční komorou, kde dochází ke sledování účinku kouře na testovaných zvířatech, 

nejčastěji laboratorních myších a krysách 
[1] [22] [35]

. Měření probíhá ve statickém, nebo 

dynamickém reţimu. Při statickém reţimu se zplodiny hoření kumulují v expoziční 

místnosti. Dynamický reţim je charakteristický kontinuálním průchodem spalin přes 

expoziční komoru, přičemţ se koncentrace jednotlivých zplodin hoření mění podle 

podmínek hoření v peci 
[22] [35]

. Reakce zvířat se obvykle hodnotí pomocí toxikologického 

indexu LC50, coţ je koncentrace, která způsobí smrt u poloviny testovaných zvířat za 

stanovených podmínek 
[35]

.  

𝐹𝐸𝐷 =
𝑐

𝐿𝐶50
 po dobu inhalace 30 minut  (3.2.2) 

𝐹𝐸𝐷 =  
𝑐𝑖

𝐿𝑐50𝑖
=

𝑐𝐶𝑂
𝐿𝑐50𝐶𝑂

+

𝑛

𝑖=1

𝑐𝐻𝐶𝑁
𝐿𝑐50𝐻𝐶𝑁

+
𝑐𝐻𝐶𝑙

𝐿𝑐50𝐻𝐶𝑙
+ ⋯  (3.2.3) 

𝐹𝐸𝐷 =
𝑚. 𝑐𝐶𝑂  

𝑐𝐶𝑂2
− 𝑏

+
21 − 𝑐𝑂2

21 − 𝐿𝑐50𝑂2
+

𝑐𝐻𝐶𝑁
𝐿𝑐50𝐻𝐶𝑁

+
𝑐𝐻𝐶𝑙

𝐿𝑐50𝐻𝐶𝑙
+ ⋯  (3.2.4) 



19 

 

Výhodou stanovování toxicity na ţivých organismech je větší relevantnost 

výsledků. Výpočet totiţ nedokáţe zahrnout například: 

 synergismus
3
 působení toxikantů, 

 sníţenou koncentraci kyslíku, 

 teplotu prostředí, 

 stresovou reakci organismu. 

3.2.2 Toxické vlastnosti dominantních produktů poţáru 

Počet látek vzniklých při poţáru dosahuje několika stovek 
[48]

 a podat přehled o 

těchto látkách není v moţnostech této diplomové práce. V této kapitole budou popsány 

produkty, které se u poţáru vyskytují nejčastěji.  

Působení jedů na ţivotu hmotu je velice sloţitý biochemický proces, při jehoţ 

hodnocení se vyuţívá znalosti jednak přírodních věd (fyzika, chemie, biologie), jednak 

vědy lékařské. Pro třídění látek podle jejich toxických vlastností a účinků na ţivý 

organismus byl vypracován tzv. toxikologický kódovací systém (TCS), podle něhoţ se 

látky dělí 7 tříd nebezpečnosti ( 

. 3-1) 
[48]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3
 Synergický účinek toxických látek je moţné chápat jako společný účinek více toxických látek. 

Výsledná toxicita celého souboru látek je vyšší, neţ pouhé sečtení vlivů jednotlivých látek na organismus. 
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Tabulka 3-1  Třídy nebezpečnosti látek [48] 

Označení třídy Stupeň nebezpečnosti Příklady 

F Látka mimořádně nebezpečná Tetrakarbonyl niklu, 

tetraethylfosfát, tabun 

E Látka velmi silně nebezpečná Kyanovodík, sulfan, fosgen 

D Látka silně nebezpečná Kyanid draselný, oxid 

uhelnatý, chlor 

C Látka středně nebezpečná Oxid siřičitý, sirouhlík, 

nitrobenzen 

B Látka slabě nebezpečná Amoniak, kyselina 

fosforečná, oxiran 

A Látka velmi slabě nebezpečná Methan, etanol, oxid 

uhličitý, chlorid draselný 

0 Látka prakticky bez nebezpečí Voda, dusík, kyslík, chlorid 

sodný, helium 

 

Toxikologická literatura uvádí obvykle pro vyjádření míry nebezpečnosti určitých 

látek na závěr popisu jejich vlastní a toxických projevů dvě velká písmena, např.  D B, 

nebo C C apod. První písmeno označuje třídu akutního nebezpečí látky (důleţité pro 

hasiče), druhé písmeno třídu chronického nebezpečí. 

Oxid uhelnatý (CO) 

Třídění dle toxicity D B. Oxid uhelnatý je kromě své toxicity také výbušný v široké 

oblasti výbušnosti (od 12,5 % do 74,2 %) a má nízkou teplotu vznícení (609 °C) 
[50]

. Tím 

se řadí mezi nejnebezpečnější a nejdestruktivnější plyny vyskytující se při poţáru. Je také 

nejobjemnější sloţkou z plynů, které způsobují ţíhavé plameny 
[6]

. 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Je lehčí neţ vzduch a vzniká 

při kaţdém poţáru. Jeho toxicita je způsobena vyšší afinitou k hemoglobinu neţ kyslík. 

Tím dochází ke sníţení schopnosti transportu kyslíku. Navázáním oxidu uhelnatého na 

hemoglobin vzniká karboxyhemoglobin (COHb), ten blokuje místa pro kyslík, coţ 

způsobuje nedostatek kyslíku v organismu.  

 Vzhledem k mechanismu intoxikace organismu můţe dojít k projevům otravy i 

s časovým prodlením v řádech minut aţ hodin, při postiţení nervové soustavy aţ po 
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několika týdnech. Intoxikace se tedy můţe projevit, i kdyţ je uţ postiţený mimo místo 

působení oxidu uhelnatého 
[6] [7] [48]

.  

 

Tabulka 3-2 Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus [44] 

Koncentrace 

CO ve 

vzduchu 

[obj. %] 

Příznaky 

0,01 Ţádné. 

0,02 Mírné bolesti hlavy. 

0,04 Silné bolesti hlavy po 1-2 hodinách.  

0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách, 

bezvědomí po 

2 hodinách. 

0,1 Bezvědomí po 1 hodině. 

0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 

20 minutách. 

0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 

5-10 minutách, bezvědomí po 30 

minutách.  

0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1-2 

minutách; bezvědomí po 10 -15 minutách. 

1,28 Okamţité bezvědomí, nebezpečí smrti po 

1-3 minutách. 

 

Poměr (CO2/CO) 

Spalování i jednoduchých uhlovodíků je sloţitý vícestupňový proces, který 

neproběhne vţdy do úplného konce. Ukazuje se, ţe zatímco palivo je v průběhu hoření 

spotřebováno rychle za tvorby hlavně oxidu uhelnatého, vodní páry a dalších 

(mezi)produktů, následná oxidace oxidu uhelnatého probíhá výrazně pomaleji 
[50]

. 

Oxid uhelnatý na vzduchu hoří na oxid uhličitý podle rovnice: 

 

2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g) 

ΔH
0
(298,15) = -282,96 kJ

4
 

 

                                                
4 Reakce je exotermická (reakční entalpie je záporná). 
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Celková oxidační reakce vypadá jednoduše, avšak skutečný reakční mechanismus se kvůli 

jeho sloţitosti a nejednoznačnosti dosud nepodařilo objasnit 
[50]

. 

Při hodnocení zplodin hoření v experimentálních podmínkách se často pouţívá 

ukazatel (CO2/CO), respektive (CO/CO2). Výsledky studií zabývající se měřením produktů 

hoření v kouřových plynech naznačují, ţe pro poţáry s dostatečným přístupem vzduchu je 

skoro všechen uhlík z paliva zoxidován na CO2. Pro poţáry řízené ventilací, které probíhají 

v přebytku hořlaviny, můţe být poměr (CO2/CO) okolo 0,05. Vzniká tedy dvacetinásobné 

mnoţství oxidu uhelnatého k poměru k oxidu uhličitému. Pokud je v molekule paliva 

přítomen kyslík, vzniká více oxidu uhličitého a tento poměr můţe být okolo 0,08. Tento 

poměr závisí převáţně na podmínkách hoření, na elementárním sloţení paliva jiţ méně 
[22]

. 

 

Vyšší  poměr (CO/CO2) můţe být způsoben 
[39]

: 

 nízkým obsahem kyslíku (např. poţáry řízené ventilací, tepelný rozklad při 

vysokém tepelném toku a malé koncentraci kyslíku), 

 nízkou teplotou hoření, 

 sníţením efektivity spalování (např. při přítomnosti halových prvků v plameni, 

nebo vysokým prouděním čerstvého vzduchu ochlazujícího pásmo hoření), 

 přítomností stabilních molekul (např. polyaromatických uhlovodíků), které kvůli 

své stabilitě setrvávají déle v pásmu hoření. 

Oxid uhličitý (CO2) 

Třídění dle toxicity B A. Oxid uhličitý je nehořlavý bezbarvý plyn, slabě kyselého 

zápachu. Je těţší  neţ vzduch. Jeho hustota v poměru ke vzduchu je 1,52.Hromadí se ve 

sklepích, studnách, jeskynních, odpadních jámách apod. Do takových prostor je třeba 

vstupovat velice opatrně, neboť je tento plyn nedýchatelný. Dobře se rozpouští ve vodě, při 

teplotě 15 °C se jedna objemová jednotka oxidu uhličitého rozpustí v jedné objemové 

jednotce vody. Při poţáru vzniká jako produkt dokonalého hoření. Ve vzduchu je za 

normálních podmínek kolem 0,03 % CO2. Koncentraci 1,5 % snese člověk dýchat bez 

následků i několik hodin. Pokud se koncentrace přiblíţí 5 %, dochází ke zrychlenému 

dýchaní – tzv. hyperventilaci. Zrychlené dýchání je nebezpečné zvláště v kombinaci 

s ostatními produkty hoření, protoţe způsobuje jejich rychlejší vstřebávání organismem. 
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Při koncentracích 10 % aţ 12 % oxidu uhličitého ve vzduchu můţe dojít ke smrti během 

několika minut následkem ochrnutí dýchacího centra mozku 
[6] [7] [48]

. 

Oxid siřičitý (SO2) 

Třídění dle toxicity C C. Oxid siřičitý je bezbarvý plyn štiplavého zápachu, těţší 

neţ vzduch. Vzniká hlavně při hoření pryţí a látek, které obsahují v molekule síru. Není 

hořlavý, ani hoření nepodporuje. Dobře se rozpouští ve vodě, proto se jeho dráţdivost 

projevuje nejvíce na vlhkých sliznicích, zejména horních cestách dýchacích. Dráţdí také 

pokoţku, pocení toto dráţdění zhoršuje. Silná akutní expozice můţe vést k reflexní zástavě 

dechu a smrti. Menší expozice způsobuje zánět spojivek a bronchitidu s následkem 

rozedmy plic 
[6] [7] [48]

.  

Chlorovodík 

Chlorovodík se uvolňuje tepelným rozkladem polyvinylchloridu (desky, trubky, 

tyče ve stavebnictví, dekorační a obkladové materiály, obalová technika – igelit, 

podlahoviny, izolace elektrických kabelů atd.) Je to bezbarvý plyn, těţší neţ vzduch, silně 

dráţdivý. Rozpouští se ve vodě za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Ta má silné korozivní 

účinky a způsobuje následné škody. Ve vysokých koncentracích vyvolává chlorovodík 

otok dýchacích cest, můţe způsobit smrt udušením 
[36]

.  

Amoniak 

Amoniak je bezbarvý hořlavý plyn, charakteristického dusivého zápachu a ţíravé 

chuti. Díky svému ostrému zápachu je postřehnutelný i při velice nízkých koncentracích. 

Amoniak se dobře rozpouští ve vodě za vzniku čpavkové vody. Dráţdí sliznice horních 

cest dýchacích a očí.  Dráţdivě působí také na nervovou soustavu, vyvolává křeče a 

poškozuje ledviny. Při vysokých koncentracích způsobuje edém plic a zástavu dechu 
[36]

.  

Uhlovodíky 

Vyznačují se hořlavostí a explozivností. Akutním účinkem některých uhlovodíků je 

působení na centrální nervovou soustavu. Působí narkoticky a depresivně. Alkany a alkeny 

působí narkoticky přibliţně stejně. Alkiny a cykloalkany mají účinek silnější. Narkotické 

účinky rostou v homologické řadě. Uhlovodíky s benzenovými jádry mají často 

karcinogenní a mutagenní vlastnosti 
[7] [44] [48]

. 
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Aminy 

Vznikají při pyrolýze plastů. Svou akutní toxicitou se dají srovnat s kyanovými 

sloučeninami, chronickou toxicitou je převyšují 
[48]

. Působí také dráţdivě svou alkalickou 

reakcí po rozpuštění ve vodě.  

Kyanové sloučeniny 

Patří mezi nejsilnější jedy. Vznikají rozkladem látek obsahujícím ve své molekule 

dusík. Vyskytují se při poţárech, kde dochází k rozkladu látek obsahující proteiny (peří, 

vlna apod.) a syntetických látek – polyamidů, polyakronitrilů, polyuretanu a dalších 
[7]

.  

Známou kyanovou sloučeninou je kyanovodík HCN – bezbarvá kapalina s bodem 

varu 26,5 °C, zapáchající po mandlích. Třídění dle toxicity E B. Kyanidový anion CN
-
 

účinkuje mechanismem blokády tkáňového dýchaní. Vstřebává se rychle plícemi, ale i 

kůţí. Jeho toxicita je asi 20krát vyšší neţ u oxidu uhelnatého 
[7] [48]

.  

Oxidy dusíku 

Třídění dle toxicity D B. Otrava se projevuje často aţ několik hodin po expozici. 

Způsobuje dýchací potíţe, které mohou vést k edému plic 
[7] [48]

.  

Ultrajedy 

Jsou to chemické sloučeniny, které uţ při mikrogramovém mnoţství mohou vyvolat 

váţné změny v organismu. Miligramová mnoţství způsobují okamţitou smrt. Ultrajedy se 

mohou absorbovat na saze v kouři a po jeho ochlazení se usazovat na poţářišti. Jako 

příklad lze uvést chlorované ultrajedy PCDBF - polychlordibenzofuran a TCDBO – 

polychlordibenzoparadioxin. Zvlášť nebezpečné mohou být zejména poţáry skladů PVC, 

ovšem i poţáry obytných budov mohou produkovat významná mnoţství těchto látek 
[36]

.   

 

 

 

 

 



25 

 

3.3 Sniţování obsahu kyslíku 

V průběhu hoření dochází ke sniţování obsahu kyslíku primárně jeho vstupem do 

reakcí hoření. Kromě toho dochází také k ředění vzduchu bohatého na kyslík zplodinami 

hoření. Za normálních podmínek obsahuje vzduch 21 % kyslíku. Kyslík je pro organismus 

nezbytný, neboť zajišťuje základní pochody v těle.  Při nízké koncentraci kyslíku nastávají 

mdloby a člověk ztrácí vědomí 
[27]

.  Doba za kterou nastane bezvědomí  je závislá na 

aktivitě osob a koncentraci kyslíku v okolí.  

Tabulka 3-3 popisuje reakce člověka na sníţený obsah kyslíku. Uvedené symptomy 

se mohou u různých jedinců projevovat při vyšších či niţších koncentracích. Fyziologická 

reakce organismu je individuální. Trénovaní jedinci budou lépe snášet niţší koncentrace 

kyslíku. Hodnoty jsou orientační, skutečný stav závisí na délce pobytu v takovém prostředí 

[27]
. Dobu, za kterou dojde k vyčerpání organismu v důsledku nízkého obsahu kyslíku, je 

moţné vypočítat podle rovnice 
[53]

: 

 

 

, kde je 

  𝑡𝑙𝑂2
  doba kyslíkového vyčerpání  [min] 

  𝑐𝑂2
  koncentrace O2    [obj. %] 

Tabulka 3-3 Vliv snížené koncentrace kyslíku na člověka [27] [53] 

Obsah kyslíku ve vzduchu Příznaky 

21 % Ţádné – normální podmínky. 

17 % Kompenzace sníţeného mnoţství kyslíku 

zrychleným dýcháním, zhoršená výkonnost 

organismu.  

14 % Minimální úroveň pro bezpečný únik osob.  

12 % Bolesti hlavy, únava, závratě. 

9 % Bezvědomí.  

6 % Smrt během 6-8 minut následkem udušení.  

 

𝑡𝑙𝑂2
= exp 8,13 − 0,54 20,9 − 𝑐𝑂2

   (3.3.1) 
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3.4 Teplo transportované kouřem 

Nad kaţdým hořícím předmětem se vytváří horká vrstva kouře, která 

zprostředkovává transport hmoty a sdílení energie z poţáru do prostoru 
[53]

. Tyto horké 

zplodiny mohou zakládat další ohniska poţáru, zahřívají stavební konstrukce a ohroţují 

přítomné osoby.  

3.4.1 Šíření poţáru a přestup tepla do stavebních konstrukcí 

Teplota horkých zplodin je sniţována především přestupem tepla do stavebních 

konstrukcí a tepelnou radiací na povrchy pod touto vrstvou 
[53]

. Tato radiace souvisí s 

emisivitou kouře. Tmavý kouř obsahující mnoţství sazí bude sálat větší mnoţství tepla a 

vytvářet tak vyšší tepelný tok, neţ světlý kouř o stejné teplotě.  

 Vlivem účinku tepla transportovaného kouřem, můţe docházet k sníţení poţární 

odolnosti stavebních konstrukcí. Horký kouř přispívá k rychlejšímu ohřevu okolních hmot 

a rozšiřování poţáru. Pro posouzení materiálu z hlediska vývoje tepla se pouţívají 

standartní testy reakce na oheň. V současné době je nejpouţívanější a nejlepší metodou 

v této oblasti ISO 5660 
[1]

. 

3.4.2 Ohroţení osob horkými plyny 

Teplo způsobuje popálení, přehřátí a dehydrataci. Stoupající teplota prostředí se 

nejprve projevuje zvýšením tepové frekvence, narušením svalové koordinace a zmateností.  

Fyzická činnost je s rostoucí teplotou obtíţnější a dochází aţ k stavu absolutní 

vyčerpanosti, bezvědomí a smrti.  

Blockley 
[29]

 zkoumal toleranci osob při pobytu v prostředí s vysokou teplotou. 

Osoby nebyly vystaveny sálavému teplu, takţe sdílení tepla probíhalo pouze konvekcí, 

podobně jako je tomu například v sauně. Testovaný vzorek tvořili muţi bez fyzické zátěţe 

a bez šatů. V testovací místnosti byl minimální pohyb vzduchu. Obrázek 9 zobrazuje vztah 

mezi teplotou a dobou pobytu v testovací místnosti.  
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Obrázek 9 Tolerance pobytu v horkém prostředí [29] 

Teplota 121 °C rozděluje rozsah teplot do dvou oblastí. Při niţších teplotách je 

doba pobytu osob v horkém prostředí limitována přehřátím organismu. Při vyšších 

teplotách také dochází k tepelné nerovnováze, kumulaci tepla v těle a přehřátí organismu, 

ale dochází navíc k bolestivému pálení kůţe, které donutí osoby opustit testovací místnost.  

Zvýšená okolní teplota je nebezpečná obzvláště v kombinaci s vysokou vlhkostí 

prostředí. Na obr. 9 lze vidět, ţe křivka vlhkého vzduchu leţí pod křivkou suchého 

vzduchu. Je-li teplota vzduchu vyšší neţ teplota těla, organismus vydává teplo 

vypařováním potu, aby nedošlo k přehřátí. Je-li horko spojené s vysokou vlhkostí, jsou 

podmínky pro vypařování potu mnohem nepříznivější. Pot se sice tvoří, ale nevypařuje se a 

neodebírá tak teplo z povrchu těla 
[28]

. Vlhký vzduch je také schopen akumulovat větší 

mnoţství tepelné energie. Je to způsobené jednak jeho vyšší tepelnou kapacitou, neţ u 

suchého vzduchu a jednak skupenským teplem vypařování, které se uvolní při kondenzaci 

páry na vodu. Teplota 60 °C je maximální hranice, kterou je moţné dýchat více neţ pár 

minut, pokud je vzduch nasycenou vodní párou, tedy při relativní vlhkosti 100 %. 

Takových hodnot relativní vlhkosti vzduchu však většinou v podmínkách poţáru není 

dosaţeno 
[22]

, přestoţe absolutní vlhkost vzduchu není zanedbatelná. Kouř při poţáru 

obsahuje vodní páru vzniklou jako produkt hoření. Vodní pára se také odpařuje z paliva a 

okolních materiálů.  
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3.5 Hořlavost kouře 

Zplodiny jsou kromě své toxicity nebezpečné také svou hořlavostí. Toto nebezpečí 

hrozí při poţárech v uzavřených prostorách, kde dochází ke kumulaci těchto zplodin. Kouř 

vzniklý plamenným hořením většinou hořlavý není. Velké mnoţství hořlavých produktů 

obsahuje světlý pyrolýzní kouř.  

Mezi hlavní nebezpečí patří rollover (ţíhavé plameny), flashover (celkové vzplanutí) 

a silou svého účinku je nejnebezpečnější backdraft (explozivní hoření). Riziko moţného 

výbuchu hořlavých zplodin je moţné hodnotit standardními zkouškami pro stanovení mezí 

hořlavosti (výbušnosti) plynů a par 
[1]

.  

3.6 Korozivita 

Korozi je moţné chápat jako neţádoucí chemickou nebo elektrochemickou reakci na 

materiálu 
[51]

. Aţ na čpavek se většina agresivních produktů hoření po rozpuštění ve vodě 

reaguje kysele. K rozpuštění kyselých plynů (HCl, HBr, SO2 atd.) ve vodě dochází 

v dispergované fázi za vzniku kyselé mlhy, která se usazuje na povrchu konstrukcí a 

předmětů na poţářišti. Významné jsou škody zejména na elektrických zařízeních. Následné 

škody způsobuje kyselá voda i na ocelových a ţelezobetonových konstrukcích. Při poţáru 

vzniká v ţelezobetonu pnutí. Mohou vznikat mikropraskliny, kudy se kyselina dostane aţ 

k armatuře. Koroze oceli oslabuje adhezi s betonem, čímţ výztuţ ztrácí svou funkci 
[1]

.   

 Korozivní působení zplodin hoření popisuje norma ISO/FDIS 11 907. Norma má 4 

části, ve kterých jsou popsány jedna statická a dvě dynamické metody stanovení korozivity 

kouřových zplodin.  
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3.7 Sniţování viditelnosti kouřem 

Přítomnost kouře představuje pro ohroţené osoby jedno z hlavních nebezpečí při 

poţáru. Jednak je ohroţuje přímo na ţivotě svou toxicitou, ale také kvůli absorpci a 

rozptylu světla sniţuje viditelnost a zhoršuje tak podmínky pro evakuaci osob a poţární 

zásah.  Výzkumy i skutečné poţáry dokládají, ţe i hořící materiál o relativně malé ploše 

můţe způsobit vznik značného mnoţství dýmu 
[30] [53]

.  

 Norma ČSN EN ISO 5659-1 definuje optickou hustotu kouře jako míru stupně 

neprůhlednosti, nebo jako záporný dekadický logaritmus relativní propustnosti světla přes 

vrstvu kouře 
[3] [47]

. Optická hustota kouře můţe být na první pohled málo vypovídající 

hodnotou. Viditelnost v kouři vyjádřenou v jednotkách délky si lze představit snadněji. 

Čím je optická hustota kouře vyšší, tím méně je vidět skrz kouř (obr. 10). Viditelnost lze 

vyjádřit jako převrácenou hodnotu optické hustoty. Problematikou sniţování viditelnosti 

v prostředí kouře a jejímu vztahu k optické hustotě se zabýval uţ v 70. letech Tadahisa Jin. 

O práci T. Jina 
[52]

 a jeho kolektivu se dodnes opírá velká část autorů zabývajících se 

viditelností v kouři a jeho graf závislosti mezi viditelností a optickou hustotou je rovněţ 

zakomponován v normě ČSN EN ISO 5659-1 
[22]

.  

 

 

Obrázek 10 Závislost mezi optickou hustotou a viditelností
5
  

 

                                                
5 Při vynesení obou veličin v logaritmických stupnicích vychází výsledná závislost jako přímka. 
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Ve své práci T. Jin uvádí, ţe na orientaci v kouři má mimo jiné vliv i znalost 

prostředí budovy. Tento autor sledoval i vliv dalších faktorů na viditelnost. Vliv na 

viditelnost můţe mít také velikost a barva částeček kouře, dráţdivé účinky na oko člověka, 

vlastnosti pozorovaného předmětu, osvětlení apod.  

 Závislost mezi optickou hustotou a viditelností lze vyjádřit rovnicí 
[30]

: 

 

 

 

, kde je: 

  S   viditelnost    [m] 

  K  konstanta    [-]  

  Dl  optická hustota kouře na délku [m
-1

] 

 

Konstanta K závisí na světelných podmínkách. Za běţného denního osvětlení platí 

ţe K=1. Pokud předmět vyzařuje světlo, je skrz kouř lépe vidět. Pro zářící předměty je 

K=2,5. 

Na obr. 11 je zobrazen průběh optické hustoty a viditelnosti v čase pro vzorek PE. 

Korelace mezi optickou hustotou a viditelností byla stanovena s konstantou K=1. Vzorek 

byl vystaven tepelnému toku 25 kW.m
-2

 a v průběhu zkoušky nezačal hořet, takţe vývin 

kouře probíhal rovnoměrně v průběhu celé zkoušky. V grafu je na pravé ose y zobrazeno 

minimum viditelnosti odpovídající přibliţně 0,16 m. 

𝑆 = 𝐾 .
1

𝐷𝑙
 (3.7.1) 
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Obrázek 11  Průběh optické hustoty a viditelnosti pro bezplamenný rozklad PE při 

tepelném toku 25 kW.m
-2

 

3.7.1 Stárnutí kouře 

V souvislosti se sniţováním viditelnosti kouřem je vhodné zmínit jev, kterému se říká 

stárnutí kouře. Kouř se skládá z částic o velikosti 10
-4

 aţ 10 
–8

 m. Pohyb takto malých 

částic v prostoru je ovlivněn gravitačním zákonem jen nepatrně. Uplatňuje se zde 

chaotický tzv. Brownův pohyb, v jehoţ důsledku částice zůstávají ve vznosu, byť jsou těţší 

neţ vzduch. S postupujícím časem dochází ke koagulaci částic do větších celků a vzniklé 

částice jsou jiţ gravitací ovlivněny. Pod pojmem stárnutí kouře si lze představit jev, při 

kterém se kouř po delší době opticky ztrácí. S tímto jevem je spojené určité nebezpečí, 

jelikoţ plynné toxické zplodiny, které nejsou vidět, jsou stále přítomny, i kdyţ se prostor 

můţe opticky jevit jako odvětraný 
[1] [6]

.   
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4 Optická hustota kouře 

Pro posouzení optických vlastností kouře byla publikována řada zkušebních zařízení a 

metod, ať jiţ ve formě národních norem nebo pouze pro výzkumné účely. Podle 

fyzikálního principu je moţné rozdělit zkušební zařízení a metody měření tvorby kouře na 

[51]
: 

a) mechanické: kapalné a tuhé částice kouře jsou filtrovány, filtr je zváţen před 

zkouškou a po ní, 

b) elektrické: měření v ionizačních komorách, princip je podobný jako u kouřových 

hlásičů, 

c) optické: pracují na principu absorpce a rozptylu světla při průchodu vrstvou kouře 

podle Lambert-Beerova zákona.  

Pomocí metod a) a b) je moţné určit některé parametry kouře, ovšem optická hustota je 

terminus technicus a pro její stanovení se pouţívají metody podle bodu c). Následující 

seznam obsahuje výčet metod, které se pouţívají ke stanovení útlumu světla v kouři. 

Jednotlivé metody se liší konstrukcí zkušebního zařízení i vyhodnocením výsledků. Kaţdá 

z metod má své přednosti a nedostatky. Metody stanovení optické hustoty kouře pomocí 

útlumu světla je moţné rozdělit na metody 
[22]

: 

 statické – kouř vznikající při zkoušce se shromaţďuje v testovací komoře. 

Tento kouř obsahuje často hořlavé plyny, které recirkulují v komoře. Při 

recirkulaci můţe docházet k opětovnému spalování těchto zplodin.  

 XP 2 smoke test (v USA ASTM D2843-93) 

 NBS chamber (v USA ASTM E662) 

 ČSN EN ISO 5659 (v USA ASTM Single-Chamber Test) 

 dynamické – vznikající kouř kontinuálně prochází přes měřící zařízení. 

V průběhu zkoušky můţe docházet k ochlazování zplodin hoření a koagulaci 

kouřových částic. 

 ISO 5660 (v USA ASTM E1345) 

 EN 13823 
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4.1 Teoretický základ 

Při průchodu světla opticky aktivním prostředím vznikají jevy, které je třeba brát 

v úvahu. Je to především absorpce a rozptyl.  

Absorpce nastává při přeměně světelné energie na kinetickou energii 

neuspořádaného pohybu částic absorbující látky, tedy na teplo 
[15]

. Útlum světla při 

absorpci je funkcí počtu částic, jejich velikostí, vlnové délky světla a absorptivity 
[14]

. 

Tmavé prostorově sloţité částice vykazují vysokou absorpci a nízký rozptyl částic světla. 

Úpravou Lambert-Beerova zákona pro absorpci získáme vztah 
[14] [17] [22]

: 

 

 𝑇

𝑇0
= 𝑒𝑥𝑝(

−4𝜋.𝑀. 𝑙.𝐾

𝜆
) [ ] (4.1.1) 

, kde je: 

 
𝑇

𝑇0
 transmitance     [ ], 

 M celkový světlolomný index   [ ], 

 l délka trajektorie kouřovým aerosolem [mm], 

 K  absorpční koeficient    [mm
-1

],  

 𝜆 vlnová délka     [nm]. 

 

Pravidelné sférické částice ovlivňují proud fotonů světla především rozptylem a 

vykazují nízkou absorpci. Rozptyl je ovlivněn počtem částic, jejich velikostí, vlnovou 

délkou světla a reflexivitou 
[14]

. Tabulka 4-1 rozděluje velikost částic do oblastí, pro které 

je specifická některá teorie rozptylu.  

4-1 Teorie rozptylu světla částicemi
6
 [17] 

Průměr částic Teorie rozptylu 

d < 0,05 μm Rayleighův rozptyl 

0,05 μm< d < 2 μm Mieův rozptyl 

d >2 μm Neselektivní rozptyl 

 

                                                
6 Uvedené hodnoty velikosti částic platí pro viditelné světlo (λ ≈ 0,5 μm) 
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Rayleighův rozptyl 

Rozptyl na částicích majících rozměry mnohem menší neţ je vlnová délka záření se 

nazývá Rayleighův rozptyl. Rayleighovu rozptylu podléhají i molekuly plynů. Rozptyl 

slunečního světla v horních vrstvách atmosféry je příčinou modré barvy oblohy.  

Úpravou Lambert-Beerova zákona pro velmi malé částice získáme vztah 
[17] [49]

: 

 

 𝑇

𝑇0
=  𝑒𝑥𝑝   −

2𝜋5.𝑑6

3𝜆4
. 
𝑀2 − 1

𝑀2 +  2
 

2

.𝑁. 𝑙  [ ] (4.1.2) 

, kde je: 

 
𝑇

𝑇0
 transmitance     [ ], 

 M index lomu     [ ], 

 l délka trajektorie kouřovým aerosolem [mm], 

 d  velikost částic     [mm],  

 𝜆 vlnová délka     [nm]. 

Mieův rozptyl 

Při rozptylu na větších částicích, jejichţ velikost se blíţí vlnové délce dopadajícího 

světla, se uplatňuje Mieův rozptyl.  Rozbor rozptylu na jedné částici je komplikovaný. 

Dochází k interferenci světla rozptýleného od různých částí téhoţ odraţeče. Do úvahy se 

musí vzít i fázové zpoţdění mezi světlem procházejícím různými tloušťkami rozptylující 

částice 
[49]

.  

 

 

Obrázek 12 Rayleighův a Mieův rozptyl [54] 

Na obr. 12 je vidět, ţe malé částice, pro které lze aplikovat Rayleighovu teorii, 

rozptylují světlo do všech směrů. Lze si všimnout, ţe zpětný a dopředný rozptyl se 
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vyznačuje poněkud vyšší intenzitou rozptýleného světla, avšak i rozptyl do stran není 

zanedbatelný. U větších částic převládá spíše dopředný rozptyl.  

Neselektivní rozptyl 

Neselektivní rozptyl se uplatňuje na částicích, jejichţ průměr je několikanásobně 

větší neţ vlnová délka dopadajícího záření. Oproti Mieovu a Rayleighovu rozptylu 

odstraňuje ze světelného paprsku dvojnásobné mnoţství světla  
[17] [38]

.  

4.2 Princip měření optické hustoty kouře 

Princip hodnocení optické hustoty kouřových produktů je zaloţen na měření útlumu 

světla při průchodu opticky aktivním prostředím. Fyzikální podstata útlumu, tedy absorpce 

či rozptyl, není brána v úvahu 
[17]

. Intenzita vstupujícího paprsku je vyšší, neţ intenzita 

paprsku prošlého tímto prostředím. Fyzikální základ měření absorpce světla vychází 

z Lambertova zákona pro pohlcování monochromatického záření v homogenním prostředí 

[30] [53]
: 

−𝑑𝑇 = 𝑘.𝑇.𝑑𝑥                                                 (4.2.1) 

 

Integrací rovnice (4.2.1) 

  

  

  

 

 

lze rovnici upravit do tvaru: 

 

 

kde je: 

  k koeficient extinkce    [m
-1

] 

  L vzdálenost, na které dochází k útlumu [m] 

  e základ přirozených logaritmů   [-] 

  T0 počáteční intenzita světelného paprsku [kW.m
-2

] 

  T intenzita paprsku prošlého prostředím [kW.m
-2

] 

 
𝑑𝑇

𝑇
=  −𝑘. 𝑑𝑥

𝐿

0

𝑇

𝑇0

 (4.2.2) 

𝑇

𝑇0
= 𝑒−𝑘𝐿  (4.2.3) 

𝑇 = 𝑇0𝑒
−𝑘𝐿  (4.2.4) 
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Vyjádřením rovnice (4.2.4) pomocí logaritmu se základem 10 vznikne rovnice 

 

 

Úpravou rovnice (4.2.5) vznikne vztah pro optickou hustotu kouře:  

 

 

  

 

 

 

kde je: 

  Dl  optická hustota na délku   [m
-1

] 

  D  optická hustota kouře    [-] 

 

V laboratorních podmínkách, kde jsou definovány objem zkušební komory, plocha 

exponovaného vzorku a vzdálenost, na které dochází k útlumu, se pouţívá specifická 

optická hustota. Specifickou (měrnou) optickou hustotu kouře je moţné vypočítat podle 

vztahu: 

 

 

 

Odpovídá-li zkušební zařízení podmínkám normy ISO 5659-2, lze poměr  
𝑉

𝐴.𝐿
  

nahradit číselnou konstantou. Úpravou rovnice (4.2.8) a nahrazením výrazu v závorce 

konstantou vznikne vztah: 

 

 

kde je: 

  Ds  specifická (měrná) optická hustota kouře [-] 

  V  objem zkušební komory   [m
3
] 

  A   plocha exponovaného vzorku   [m
2
] 

  L  vzdálenost, na které dochází k útlumu [m] 

𝑇 = 𝑇0 . 10−𝐷𝑙𝐿 (4.2.5) 

𝐷𝑙 =
1

𝑙
 . log

𝑇0

𝑇
 (4.2.6) 

𝐷 = log
𝑇0

𝑇
 (4.2.7) 

𝐷𝑠 =  
𝑉

𝐴. 𝐿
 .𝐷 (4.2.8) 

𝐷𝑠 = 132 .𝐷 (4.2.9) 
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Experimentální část 
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5 Jednokomorový test podle ČSN EN ISO 5659-2 

 

Norma ISO 5659-2 se zabývá měřením vývinu kouře v jednoduché komoře. Norma 

je aplikovatelná na plasty, pouţitelná je ale v podstatě pro všechny tuhé materiály a 

kompozity. Testovaný vzorek je vystaven na svém povrchu účinkům zdroje sálavého tepla 

konstantní intenzity 25 kW.m
-2

 nebo 50 kW.m
-2

 se zapalovacím plamínkem nebo bez něj. 

Měření probíhá ve statickém reţimu, kouř se akumuluje v komoře. Sleduje se zeslabení 

procházejícího světelného paprsku kouřem v čase.   

Výsledkem měření je specifická (měrná) optická hustota v čase 10 minut, která se 

vypočte jako průměr ze tří měření (5.1).  

 

 

 

kde je: 

  Ds10  specifická optická hustota v 10. minutě   

  T0  počáteční intenzita světelného paprsku 

T10  intenzita světelného paprsku v 10. minutě    

 

 

Tato metoda můţe být pouţita pro hodnocení vývinu kouře materiálů při převládající 

sloţce sálavého tepla v laboratorních podmínkách. Zkouška je určena především pro 

výzkum a poţární inţenýrství. Nemá slouţit jako hodnocení poţárního nebezpečí 

materiálů, nebo jako jediný zdroj o tvorbě kouře. Na základě testu nelze předpovědět vývin 

kouře za jiných podmínek, nebyl ani prokázán vzájemný vztah s výsledky z jiných zkoušek 

[47]
.   

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑠10 = 132 . log
𝑇0

𝑇10

 (5.1) 
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5.1 Zkušební tělesa 

K měření je potřeba minimálně dvanáct kusů zkušebních těles. Šest vzorků je 

testováno při tepelné radiaci 25 kW.m
-2

 (tři tělesa bez zapalovacího plamene a tři se 

zapalovacím plamenem) a 50 kW.m
-2

 (tři tělesa bez zapalovacího plamene a tři se 

zapalovacím plamenem). Zkušební tělesa jsou čtvercového tvaru o délce strany 75 mm ± 1 

mm. Tloušťka vzorku odpovídá tloušťce materiálu při jeho pouţití. Maximální tloušťka je 

25 mm, větší vzorky je třeba zkrátit na poţadovanou velikost. Vespod a po stranách se 

zkušební tělesa obalí tenkou hliníkovou fólií, aby se zabránilo ztrátě materiálu tavením 

v průběhu zkoušky 
[47]

.  

5.2 Zkušební zařízení 

Měřící aparatura sestává ze vzduchotěsné zkušební komory (obr. 13) s drţákem 

vzorku, kónickým zářičem s termočlánkem a hořákem zapalovacího plamínku, 

z fotometrického systému a U-trubice pro kontrolu podmínek hoření v průběhu zkoušky. 

Průběh vývoje kouře je moţné vizuálně sledovat přes průzor ve dveřích komory 
[47]

. 

Materiál vnitřních stěn komory je odolný vůči korozi a umoţňuje snadné čištění. 

Vnitřní rozměry zkušební komory jsou 914x914x610 mm ± 3 mm. Komora má v horní a 

dolní stěně proti sobě umístěna dvě průzorová okna o průměru 75 mm, mezi kterými se 

měří útlum světla. Odtah spalin se realizuje spuštěním odsávání a otevřením klapek  

větracích otvorů v horní a dolní části komory. Horním otvorem odcházejí spaliny, spodem 

je nasáván čerstvý vzduch.  Dále je uvnitř komory umístěn termočlánek se zapojením na 

regulátor teploty 
[47]

.  
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Obrázek 13 Schéma zkušební komory [47] 

 

 Zdrojem sálavého tepla je kónický zářič. Plášť zářiče má tvar kónického stínítka. 

Elektrický topný prvek je zabudován uvnitř pláště v podobě trubičky těsně navinuté jako 

cívka okolo vnitřních stěn kónického pláště. Pod zářičem je umístěno stínidlo zabraňující 

radiaci na povrch vzorku před začátkem měření. Stínidlo je ručně ovládané. Drţák vzorku 

má podobu čtvercové misky o délce strany 78 mm a hloubce 25 mm. Drţák vzorku se 

pokládá na podstavec s aretací, kterým se také nastavuje vzdálenost mezi vzorkem a 

zářičem. K zapálení produktů tepelného rozkladu zkoušených materiálů při zkoušce se 

zapalovacím plamínkem slouţí hořák s délkou plamene 30 mm. Vzdálenost mezi spodní 

hranou pláště kónického zářiče a povrchem vzorku v průběhu měření má být 25 mm, pro 

bobtnající materiály 50 mm. Pro ověření tepelného toku v poţadované vzdálenosti je 

potřeba před měřením provézt kalibraci. Na obr. 14 je celkové uspořádání zářiče, drţáku 

vzorku a hořáku zapalovacího plamínku 
[47]

.  
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Obrázek 14 Celkové uspořádání kónického zářiče, držáku vzorku a hořáku zapalovacího 

plamínku (vpravo sestava na FBI) [47] 

Fotometrický systém se skládá ze zdroje světla a detektoru. Zdrojem světla je 

lampa, která je společně s optickou soustavou připevněna k průzorovému okénku na dně 

komory. Průzorové okénko je elektricky ohříváno na teplotu 50 – 55 °C. Tím je 

minimalizována kondenzace kouře, ke které jinak dochází při jeho styku se studeným 

povrchem.  Detekční systém je umístěn nad horním průzorovým okénkem zkušební 

komory. Výstupy fotometru jsou zapojeny na datový zapisovač napětí, který zaznamenává 

průběh světelné intenzity 
[47]

. 

5.3 Hodnocení metody 

Tvorba kouře je velice sloţitý proces, jehoţ průběh závisí na mnoha faktorech. Před 

publikování normy ČSN EN ISO 5659-2 byly provedeny interlaboratorní zkoušky se 

šestnácti materiály v osmi různých laboratořích. Z výsledků vyplývá, ţe měření optické 

hustoty kouře patří mezi velmi obtíţně opakovatelné a reprodukovatelné metody. Zkušební 

postup je také náročný z hlediska obsluhy a přesného dodrţení pracovního postupu. Přes 

všechny tyto skutečnosti je zkouška schopna dostatečně rozlišit materiály s nízkou a 

vysokou produkcí kouře a je zavedenou metodou svého druhu v mezinárodním měřítku 
[35]

.  
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Odchylky od normy 

Plyn pro hořák 

Co se týče pouţitého plynu pro zkušební hořák, tak nebyl dodrţen normový 

poţadavek na směs propanu a vzduchu. Vzduch ve směsi umoţňuje hoření plamene i při 

poklesu mnoţství kyslíku v komoře a dovoluje také nastavení větší délky plamene. Při 

nastavování normové délky plamen občas „ustřelil“ a bylo třeba jej zapálit na několikrát. 

Během měření občas plamen zhasínal, ale vţdy aţ po zapálení vzorku.  

Korekční faktor 

Pro kaţdou zkoušku jsem zaznamenával korekční faktor, coţ je hodnota vypočtená 

podle vzorce (4.2.7), za T se dosadí hodnota po odvětrání komory. Korekční faktor 

reprezentuje optickou hustotu sedimentů na optických plochách. Horní optická plocha byla 

subjektivně hodnocena skoro po kaţdé zkoušce jako znečištěnější, coţ odpovídá 

známému chování kouře v uzavřeném prostoru. Pod stropem je vţdy vyšší koncentrace 

kouřových částic, které mohou ulpívat na stěnách komory.  

Volný 
[3]

 a Kocián 
[25]

, kteří měřili své vzorky na stejné aparatuře v laboratořích 

FBI, se korekčním faktorem nezabývali. Při testování materiálů pro tuto diplomovou práci 

bylo zjištěno, ţe s aplikací korekčního faktoru do výsledků měření jsou spojeny některé 

problémy.  

Pokud měření probíhá déle neţ 10 minut, nelze na tento čas jiţ aplikovat korekční 

faktor, jelikoţ ten je odečten aţ po ukončení měření a odvětrání komory. Při zkouškách 

v průběhu tvorby předloţené práce bylo zjištěno, ţe k největším změnám v průběhu 

optických hustot dochází do 15 minuty a proto všechna měření kromě testování pryţe 

probíhala 15 minut a déle. Toho si všimnul i Volný 
[3]

 a také měřil 15 minut.  

Problém můţe také nastat při desetiminutovém měření dle normy. Pokud vzorek 

hořel, bylo komplikované ukončit zkoušku. Tento negativní jev se nejvíce projevil při 

měření pryţe. V čase deset minut bylo spuštěno odvětrání, ale vzorek gumy v komoře stále 

hořel za intenzivního vývoje dýmu. Komora nemohla být otevřena, protoţe by došlo 

k zakouření laboratoře. Na optických plochách mezitím probíhala další sedimentace.  Pro 

zaznamenání korekčního faktoru by bylo potřeba znát optickou hustotu zbytkových 

sedimentů v čase 10 minut, čehoţ u pryţe nebylo moţné dosáhnout. Volný ve své 

práci  korekční faktor neuváděl. V této práci také nebude uveden korekční faktor, přestoţe 

byl zaznamenáván.  
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5.4 Postup měření 

5.4.1 Kalibrace kónického zářiče 

Před vlastním měřením bylo potřeba provést kalibraci kónického zářiče. Kalibrace 

byla provedena radiometrem Schmidt-Boelterova typu. Výrobcem je firma Hukseflux, 

typové označení radiometru je SBG01-100. Uvedený typ radiometru umoţňuje měření 

hustoty tepelného toku aţ do 100 kW.m
-2

. Radiometr byl upevněn ve vzdálenosti 25 mm 

od spodní hrany pláště kónického zářiče a připojen na měřící ústřednu Almemo 2890. 

V této vzdálenosti se exponovaný materiál vystavuje tepelnému toku v průběhu zkoušky.  

Tělo radiometru v průběhu měření bylo chlazeno protékající vodou, aby se zabránilo jeho 

poškození. Regulátorem bylo postupně nastaveno pět vhodně zvolených teplot, pro které 

byl zapsán do tabulky naměřený tepelný tok. Zvolené teploty a příslušné tepelné toky 

uvádí tabulka 5-1. Je třeba poznamenat, ţe zobrazovaný tepelný tok na ústředně dost 

kolísal. Proto bylo potřeba vţdy počkat na ustálení teploty a zapsat odpovídající tepelný 

tok. Z naměřených hodnot byl sestrojen graf kalibrační křivky zobrazující závislost 

tepelného toku na teplotě zářiče.  

5-1 Tepelný tok pro různé teploty zářiče 

Teplota [°C] Tepelný tok [kW.m
-2

] 

500 15 

600 24 

700 36 

800 52 

825 56 

875 67 
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Obrázek 15 Kalibrační křivka kónického zářiče 

Z kalibrační křivky byly odečteny teploty kónického zářiče, které je potřeba 

nastavit na regulátoru teploty k vytvoření příslušného tepelného toku. Tepelnému toku 25 

kW.m
-2

 odpovídá teplota 610 °C, pro radiaci 50 kW.m
-2

 byla z kalibrační křivky odečtena 

teplota zářiče 788 °C. 
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5.4.2 Postup a průběh vlastní zkoušky 

V rámci experimentální části předloţené diplomové práce byla na výše popsané 

aparatuře provedena série laboratorních měření. Cílem diplomové práce je stanovit 

optickou hustotu kouře u vybraných materiálů při různých podmínkách hoření. Byly 

zvoleny tyto materiály: 

 polyetylén (PE) – Bralen, 

 OSB deska, 

 SBR pryţ, 

 smrkové dřevo. 

Vzorky byly upraveny na poţadovaný rozměr 75x75 mm a tloušťku 25 mm. Před 

kaţdým měřením byly důkladně vyčištěny obě optické plochy. Dále byly zavřeny klapky 

pro přívod vzduchu do komory a odtah spalin. Po zapnutí pece byla nastavena teplota 

odpovídající tepelným tokům 25 kW.m
-2

  nebo 50 kW.m
-2

 odečtená z kalibrační křivky. 

Pec se nechala ustálit na poţadované teplotě. Při měření se zapalovacím plamínkem byly 

otevřeny armatury vedoucí z tlakové lahve, zapálen zkušební plamen a nastavena velikost 

plamene 30 mm ± 5 mm. Poté bylo zapnuto nahrávání na zapisovači. Vzorek byl vloţen na 

podstavec a bylo otevřeno stínítko. Po uzavření pece byly spuštěny stopky a byla vizuálně 

zkontrolována těsnost komory. V průběhu zkoušky bylo pozorováno chování vzorku 

v čase. Výsledky pozorování byly zapisovány na papír pro další zpracování. Po ukončení 

měření bylo na zapisovači zastaveno nahrávání hodnot napětí. Byla spuštěna ventilace 

v laboratoři a otevřeny klapky pro odvod vzdušin.  

5.4.3 Zpracování naměřených hodnot 

Hodnoty  napětí se v průběhu měření zaznamenávaly kaţdých deset vteřin na 

paměťovou kartu datového zapisovače Omega RD 8800. Data z paměťové karty byly 

překopírovány do PC a převedeny pomocí softwaru k přístroji Omega do textového 

souboru. Textový soubor byl následně převeden do formátu kompatibilního s tabulkovým 

procesorem MS Excel.   

V tabulkovém procesoru byla pro kaţdou hodnotu napětí vypočtena optická hustota 

kouře a specifická optická hustota. U některých vzorků probíhalo měření déle neţ 10 minut 

a byl sledován maximální pokles pokles průchodu světla komorou.  
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Postup výpočtu optické hustoty a měrné optické hustoty je demonstrován na 

konkrétním vzorku polyetylénu při tepelném zatíţení 25 kW.m
-2

 bez zapalovacího 

plamene. Nejedná se tedy o výslednou hodnotu, která reprezentuje vzorek. Příklad výpočtu 

pro testovaný polyetylén při tepelném zatíţení 25 kW.m
-2

 bez zapalovacího plamene: 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální propustnosti světla můţe být totiţ dosaţeno i v čase kratším neţ 10 

minut. Výsledná optická hustota je průměrem nejvyšších dosaţených optických hustot ze 

tří měření. Bylo-li dosaţeno maxima optimální hustoty v čase kratším neţ 10 minut, 

reprezentovala výslednou optickou hustotou tato hodnota.  

6 Výsledky měření 

Následující kapitola prezentuje naměřené výsledky. Některé vzorky byly měřeny 30 

i více minut, hlavně v počátečních fázích experimentů. Bylo však zjištěno, ţe k 

nejvýraznějším změnám v průběhu optických hustot dochází do 15 minuty zkoušky. Proto 

jsou v této kapitole zobrazeny průběhy měření pro tento časový rozsah.  

Na jednotlivých materiálech je demonstrován účinek zatíţení sálavým teplem.  

Výsledky jsou prezentovány pro jednotlivé materiály. Pro účely srovnávání byla vybrána 

vţdy jedna konkrétní zkouška v daném reţimu, která nejlépe reprezentovala chování 

vzorku. Výsledky v tabulkách jsou průměrem ze tří zkoušek a jsou tedy výstupem měření 

dle normy. Jelikoţ je nutné často uvádět, v jakém reţimu zkouška probíhala, bude dále 

v textu místo formulace „měření se zkušebním plamenem“ uváděno pouze P a místo „bez 

zkušebního plamene“ pak BP. 

𝐷10 = log
𝑇0

𝑇10
= 𝑙𝑜𝑔

2,4034

0,000456
= 3,7218 (5.4.1) 

𝐷𝑠10 = 132 . log
𝑇0

𝑇10

= 132. 𝑙𝑜𝑔
2,4034

0,000456
= 491,2857 (5.4.2) 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = log
𝑇0

𝑇𝑚𝑖𝑛
= 𝑙𝑜𝑔

2,4034

3,7. 10−7
= 6,8126 (5.4.3) 
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6.1 Polyetylén (PE) 

Testovaný polyetylén byl ve formě granulátu. Kuličky granulátu mají mléčnou 

barvu, částečně propouštějí světlo. Podle normy se testují zkušební tělesa čtvercového 

tvaru a maximální tloušťky 25 mm. Naváţka granulovaného polyetylénu pro měření byla 

25,0 g. V průběhu zkoušky se polyetylén taví. Kaţdá miska byla před zkouškou vţdy 

obalena fólií, z důvodu zamezení odkapávání vzorku a snadnějšího čištění misky. Tabulka 

6-1 prezentuje zjištěnou optickou hustotu polyetylénu.  

Tabulka 6-1 Výsledné hodnoty optické hustoty PE při různých režimech měření 

Podmínky měření D10 Ds10 

Čas 

zapálení 

[m:ss] 

25 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene 4,0579 535,6428 x 

50 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene 3,5629 470,3028 2:09 

25 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 1,4526 191,7432 3:50 

50 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 2,8945 382,074 0:33 

 

 

 

 

Obrázek 16 Průběh optické hustoty PE v čase pro různé režimy měření 
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Na obrázku 16 je vidět srovnání vývoje optické hustoty v čase pro vzorek 

polyetylénu při všech čtyřech reţimech dle normy. PE produkoval mnoţství dýmu jak 

v případě plamenného hoření, tak při tepelném rozkladu. Při hoření měl plamen jasnou 

ţlutooranţovou barvu a vznikal tmavý dým.  

 Křivky optických hustot při radiaci 50 kW.m
-2

 (červená a fialová) mají takřka 

stejný tvar, křivka BP je oproti P posunutá ve směru osy y. Při měření BP docházelo ze 

začátku tvorbě produktů tepelného rozkladu. Ke vzplanutí polyetylénu došlo oproti P po 

delší době (na obrázku mezi 2. a 3. minutou), pak se nárůst optické hustoty vlivem 

odhořívání hořlavých plynů a par zpomalil. Při měření s P vzorek vzplanul do půl minuty 

od začátku zkoušky. Chybí tedy fáze termolýzy s rychlejším nárůstem optické hustoty. 

Mezi jedenáctou a dvanáctou oba vzorky prezentované v grafu zhasnuly a je patrný strmý 

nárůst optické hustoty způsobený tepelným rozkladem taveniny polyetylénu. 

Při radiacích 25 kW.m
-2

 byl do čtvrté minuty průběh zkoušky v reţimu BP a P 

podobný. Vzorek postupně měknul a ztrácel svůj mléčný zákal, přičemţ produkoval velké 

mnoţství světlého dýmu. Křivky se začínají rozcházet mezi čtvrtou a pátou minutou, kdy 

došlo k iniciaci pyrolýzních produktů při měření v reţimu P. Při tepelném namáhání 25 

kW.m
-2

 v reţimu BP 
 
nezačal hořet do patnácti minut jediný vzorek, vývin světlého kouře 

probíhal rovnoměrně v průběhu celé zkoušky a bylo dosaţeno nejvyšší optické hustoty pro 

tento materiál. Při zkoušce se zapalovacím plamenem vzorek začal hořet ve čtvrté minutě a 

poté hořel velmi malým třepotavým plamenem aţ do 21. minuty, kdy  přestal hořet.  
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Pro tento vzorek bylo rozhodnuto, ţe měření se nechá běţet přes 10 minut (obr. 17).  

Předpokladem bylo, ţe po ukončení plamenného hoření opět dojde k nárůstu optické 

hustoty produkty tepelného rozkladu. Tento předpoklad se potvrdil. Tmavý kouř, který 

vyplňoval komoru, se začal mísit se světlým dýmem. V druhé polovině grafu lze 

pozorovat, ţe rychlost nárůstu optické hustoty s postupujícím časem klesá. Tento jev jsem 

připisoval na vrub sniţujícímu mnoţství hořlavé hmoty v kelímku. Zkouška byla ukončena 

v čase 0:49:00. 

 

 

Obrázek 17 Zkouška maximální optické hustoty PE při 25 kW.m
-2 

se zkušebním 

plamenem 

6.2 OSB deska 

OSB desky (angl. Oriented Strand Board) jsou plošně lisované desky vzniklé 

lisováním velkých orientovaných třísek ve více vrstvách. Ve vnějších vrstvách jsou třísky 

orientovány rovnoběţně s osou desky, střed tvoří třísky orientované kolmo na vnější 

lamely. Jako pojivo se pouţívají syntetické pryskyřice.  

OSB deska tloušťky 15 mm byla nařezána na poţadovanou velikost vzorku. Vzorky 

byly zváţeny a byla spočítána průměrná hmotnost vzorku 43,9 g.  
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Tabulka 6-2 Výsledné hodnoty optické hustoty OSB desky při různých režimech měření 

Podmínky měření D10 Ds10 

Čas 

zapálení 

[m:ss] 

25 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene 4,3148 569,5536 x 

50 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene 5,6582 746,8824 x 

25 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 0,4872 64,3104 2:08 

50 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 0,6217 80,8764 00:20 

 

 

Obrázek 18 Průběh optické hustoty OSB desky v čase pro různé režimy měření 

Obr. 18 zachycuje průběh optické hustoty pro všechny reţimy dle normy. Lze si 

všimnout podobného průběhu křivek při měření se zapalovacím plamínkem. V těchto 

reţimech materiál přecházel do plamenného hoření. Plamenným hořením OSB desky 

vznikalo minimální mnoţství dýmu. Byla provedena jedna zkouška, při které bylo cílem 

zjištění produkce kouře po uhasnutí plamenného hoření, ke kterým často docházelo z 

důvodu redukovaného mnoţství kyslíku v komoře. Bylo zjištěno, ţe po uhasnutí jiţ 

nedochází  k významnějšímu vývinu kouře. 

 Zajímavější jsou výsledky při testech bez zapalovacího plamene. Maximum 

optické hustoty dýmu bylo vţdy dosaţeno do 15 minuty měření. Při těchto testech nedošlo 
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v průběhu ţádné zkoušky ke vznícení. Při radiaci 50 kW.m
-2

 docházelo k velice rychlému 

nárůstu optické hustoty. Při niţším tepelném toku byl vývoj kouře výrazně pomalejší.    

6.3 SBR pryţ 

Vzorky byly nařezány z ploché těsnící pryţe. Jedná se o základní pryţovou směs 

SBR (styren-butadienový kaučuk) určenou pro aplikace bez poţadavku na zvýšenou 

odolnost (mechanickou, chemickou, teplotní, atd.). Tento typ pryţe se nevyznačuje 

zvýšenou odolností vůči vysokým teplotám (výrobcem uváděná teplotní odolnost -20 aţ 

+70 °C). Tloušťka vzorku byla 9 mm. Vzorky byly zváţeny a byla vypočtena průměrná 

hmotnost 59,8 g. 

Tabulka 6-3 Výsledné hodnoty optické hustoty SBR pryže při různých režimech měření 

Podmínky měření D10 Ds10 

Čas 

zapálení 

[m:ss] 

25 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene - - x 

50 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene - - 0:58 

25 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 5,1568 64,3104 2:50 

50 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem - - 0:37 

 

Při tepelném rozkladu a hoření pryţe docházelo ve všech reţimech k velice 

rychlému vývinu dýmu. Ve třech reţimech měření bylo do desáté minuty dosaţeno napětí 

0 V na výstupech fotometru. Nebylo tedy moţné stanovit optickou hustotu dle normy (viz. 

tab. 6-3). Dále byly výsledky měření zkresleny silnou sedimentací na optických plochách. 

Přesto se podařilo získat vypovídající výsledky o produkci kouře při různých podmínkách. 
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Obrázek 19 Průběh optické hustoty SBR pryže v čase pro různé režimy měření 

Při expozici pryţe sálavému teplu vznikaly na povrchu materiálu puchýřky a tvořil 

se světlý naţloutlý kouř. Produkce naţloutlého kouře byla kromě reţimu 25 BP (vzorek se 

nevznítil) vţdy po nějaké době přerušena iniciací produktů tepelného rozkladu. 

Plamenným hořením vznikal černý hustý kouř. Při radiaci 50 kW.m
-2

 byly některé sazové 

částice tak velké, ţe je bylo moţné rozpoznat pouhým okem.  

Vývoj optických hustot při reţimu BP byl téměř lineární (světle modrá a červená křivka). 

Na křivkách v reţimu P je patrný také lineární nárůst optické hustoty aţ do doby, kdy 

začalo hoření ustávat v patrně v důsledku nízké koncentrace kyslíku v komoře (fialová 

mezi druhou a třetí minutou, zelená mezi čtvrtou a pátou).   
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6.4 Smrkové dřevo 

Vzorky byly připraveny opracováním smrkových desek tloušťky 15 mm. Desky ze 

kterých se připravoval vzorek byly nařezány tečnovým (fládrovým
7
) řezem z kmene 

smrku. Vzorky byly zváţeny a byla vypočtena průměrná hmotnost vzorku  35,3 g. 

Tabulka 6-4 Výsledné hodnoty optické hustoty smrkového dřeva při různých režimech 

měření 

Podmínky měření D10 Ds10 

Čas 

zapálení 

[m:ss] 

25 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene 3,0937 408,3684 x 

50 kW.m
-2

 bez zkušebního plamene 0,2195 28,974 0:25 

25 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 0,3210 42,327 1:48 

50 kW.m
-2

 se zkušebním plamenem 0,1897 25,0404 0:14 

 

 

Obrázek 20 Průběh optické hustoty smrkového dřeva v čase pro různé režimy měření 

Při tepelném rozkladu smrkového dřeva docházelo k vývoji světlého dýmu 

lehce naţloutlé barvy. Tyto produkty tepelného rozkladu byly kromě reţimu 25 kW.m
-2

 

relativně rychle zapáleny v porovnání s ostatními materiály. Plamenné hoření smrkového 

                                                
7 Řez je veden rovnoběţně s osou kmene. Letokruhy vytváří parabolické útvary, tzv. fládr. 
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dřeva bylo provázeno nízkou produkcí kouře. Jiné to bylo při tepelném rozkladu, kdy 

nedošlo k vznícení. Průběh vývoje kouře byl téměř lineární. Po ukončení měření a vyjmutí 

vzorku byla pozorována vrstva zuhelnatělého dřeva.  

6.5 Rozbor výsledků  

 

Obrázek 21 Srovnání optických hustot kouře u vybraných materiálů při různých 

podmínkách měření 

Bezplamenný rozklad byl u všech testovaných materiálů provázen vývojem velkého 

mnoţství světlého dýmu (modré sloupce + červený sloupec u OSB desky). U OSB desky 

nedošlo k zapálení jediného vzorku v obou reţimech bez zapalovacího plamene a při vyšší 

radiaci bylo dosaţeno vyšší optické hustoty. Saze vznikaly ve větší míře hořením pryţe a 

polyetylénu. Plamenné hoření smrkového dřeva a OSB desek bylo provázeno jen slabým 

vývojem dýmu.  

Při měření docházelo k zapálení vzorků v čase v tomto pořadí: 

1. 50 kW.
-2

 se zkušebním plamenem, 

2. 50 kW.
-2

 bez zkušebního plamene, 

3. 25 kW.
-2

 se zkušební plamenem, 

4. 25 kW.
-2

 bez zkušebního plamene. 

Dřívější zapálení u vyšší radiace by se dalo vysvětlit vytvořením vyšších koncentrací 

hořlavých produktů tepelného rozkladu v kratším čase, přesněji řečeno rychlejším vytvoření 

zápalné koncentrace. Zapálení vzorku mělo vliv na další průběh optické hustoty kouře. Na 

grafech prezentovaných v předchozí kapitole je moţné pozorovat určitý pokles optické hustoty 
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po vzniku plamenného hoření. Dá se předpokládat, ţe je to způsobeno dvěma jevy. Před 

zapálením vzniká světlý kouř jako reakce na termický rozklad účinkem sálavého tepla. Tento 

kouř je tvořen převáţně jemně rozptýlenými kapičkami různých látek, jak jiţ bylo vysvětleno 

v kapitole 2.2. Ten obsahuje často mnoţství hořlavých látek, které mohou při cirkulaci plynů 

v komoře hořet, coţ se můţe projevit jako pokles optické hustoty. Vliv na pokles optické 

hustoty můţe mít také nárůst teploty v komoře po zapálení vzorku. Dá se očekávat, ţe 

kondenzovaná fáze po zahřátí bude přecházet do plynného skupenství.  
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7 Závěr 

Předloţená diplomová práce by se dala rozdělit do dvou částí. V první teoretické části 

bylo hlavním cílem teoreticky popsat rizika spojená s kouřem. Nejprve však bylo nutné 

vytvořit informační základ k pochopení a řešení daného problému. Úvodní část byla 

věnována teoretickému popisu procesu tepelné degradace a hoření materiálu. Následovala 

kapitola zabývající se sloţením kouře. Zvláštní pozornost byla věnována vlivu podmínek 

vzniku kouře na jeho sloţení.  Při sestavování textu této kapitoly byly jako informační 

zdroje pouţity ve velké míře zahraniční prameny.  

Další část se zabývala jiţ samotnými riziky spojenými s kouřem. Nejprve bylo 

zmíněno šíření kouře v interiérech. Následovaly kapitoly zabývající se jednotlivými riziky. 

Tato část práce je především kompilací z různých zdrojů. Zajímavá je dle mého názoru 

mimo jiné kapitola 3.4.2, jejíţ jádro tvoří překlad zahraničního textu doplněný o informace 

z dalších zdrojů. Experimentální části, jeţ tvoří druhý hlavní cíl diplomové práce, 

předchází text zabývající se útlumem světla v prostředí kouře.  

V experimentální části bylo cílem stanovit optickou hustotu kouře vybraných 

materiálů. Ve výsledcích měření jsou popsány některé jevy pozorované při měření. Pro 

kaţdý reţim měření byla vybrána jedna zkouška, která nejlépe reprezentovala chování 

vzorku. Průběh zkoušek v jednotlivých reţimech byl porovnán mezi sebou. Zde bych 

vzpomenul, ţe opakovatelnost a reprodukovatelnost je u této metody velice nízká, proto by 

bylo vhodné pro lepší srovnání provést větší počet měření pro jednotlivé reţimy. Poslední 

kapitola prezentuje rozbor výsledků.  

 Výsledky měření nelze vztahovat k chování materiálu ve skutečných podmínkách 

poţáru, jsou však vhodné pro porovnávání materiálů mezi sebou. Pro další zkoumání bych 

doporučil například sledování vlivu příměsí na tvorbu kouře, nebo ovlivnění tvorby kouře 

hloubkou zuhelnatělé vrstvy.    
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