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Anotace 

 
JANDA, M: Ovlivnění užitných vlastností reflexních oděvů pro hašení. Ostrava, 2017, 

70 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Adam 

Thomitzek. 

Tato diplomová práce se zabývá reflexními oděvy pro speciální hašení ohně. 

V teoretické části je proveden přehled těchto oděvů se základními informacemi a popsanou 

materiálovou skladbou. Materiály vyuţívané pro výrobu oděvů jsou v další kapitole 

detailně popsány a u aramidových vláken je proveden průzkum společností, které se 

zabývají výrobou a vývojem. Následuje kapitola sdílení tepla, kde jsou popsány způsoby 

šíření tepla. Další část se zabývá zkušebními metodami a poţadavky na reflexní oděvy 

podle ČSN EN 1486. Praktická část práce zkoumá, jak ovlivní stav reflexní vrstvy oděvu 

ochranné vlastnosti. Pro ověření ovlivnění vlastností je navrţen a proveden experiment. 

Ten je detailně popsán spolu s přípravou vzorků pro měření. 

Klíčová slova: reflexní oděv, sdílení tepla, reflexní vrstva, emisivita, materiálová 

skladba, vlákna  

Annotation 

JANDA, M: Influencing the End-Use Properties of Reflective Suits for Firefighting. 

Ostrava, 2017, 70 s. Diplom thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. Leader of 

dissertation Ing. Adam Thomitzek. 

This master thesis deals with reflective clothing for special fire extinguishing. In 

the theoretical part is described overwiev of these clothing with the basic information and 

materials structure.  In the next part are specified in detail the materials which are used for 

production and the aramid fabric is surveyed companies, which are engaged in production 

and development. The following chapter is heat transfer, where are described the forms of 

heat transfer. Another part examines test methods and requirements for reflective suits 

according to ČSN EN 1486. The practical part of the thesis examines the influencing of the 

end-use properties of reflective suit for firefighting. To verify the influence of properties is 

designed and performed experimental measurement. It is specified in detail together with 

preparation of samples for measurement.  

Key words: reflective suits, heat tranfer, reflective laeyer, emissivity, material 

structure, fibers 
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Úvod 

Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně poskytují hasičům nejvyšší stupeň 

ochrany proti tepelné radiaci. Určeny jsou pro krátkodobé nošení, kdy chrání proti 

sálavému teplu a plameni v situacích, kdy probíhá vysoce rizikové hašení poţárů 

a vyprošťování z plamenů. Tyto oděvy musejí dostatečně chránit hasiče i v místech, 

kde jsou extrémní podmínky a poškození oděvu by znamenalo těţká zranění nebo 

okamţitou smrt. Z tohoto důvodu jsou na oděvy kladeny velké poţadavky z pohledu 

tepelné i mechanické odolnosti. Pro splnění těchto poţadavků vyuţívají výrobci ke 

zhotovení materiálové skladby oděvu moderní materiály s vysokou tepelnou odolností. 

Dále musejí provést řadu zkoušek, neţ splní poţadavky normy ČSN EN 1486. 

Jak ukazují statistiky, reflexní oděvy pro speciální hašení ohně jsou nasazeny 

minimálně. Z tohoto důvodu nemají hasiči s těmito oděvy tolik zkušeností, jako s běţnými 

třívrstvými zásahovými oděvy podle EN 469, které jsou často testovány, a vývoj jde velmi 

rychle kupředu. Při reálném nasazení nevědí, jak hodně mohou některé okolnosti ovlivnit 

účinnost oděvu, a tím dojde ke sníţení ochrany uţivatele. V takových případech se fyzická 

zátěţ na zasahujícího hasiče zvyšuje a při překročení kritických teplot mohou vznikat 

popáleniny.  

Cílem této práce je zvýšit povědomí o reflexních oděvech pro speciální hašení 

ohně. Teoretická část práce má seznámit čtenáře s těmito oděvy, jejich materiálovou 

skladbou a jejím vlivem na sdílení tepla, moţná nebezpečí při uţívání oděvu a zkoušky 

oděvů předepsané normami. Cílem praktické části je navrhnout a provést experiment, který 

by ověřil, jaký vliv na vlastnosti materiálové skladby oděvu má stav jeho reflexní vrstvy. 

Dále zkoumat, jak ovlivní ochranné vlastnosti stav této vrstvy při zašpinění zplodinami 

hoření a poškození. Experimentální měření probíhalo na vzorcích odebraných ze středního 

reflexního oděvu OL 2 a těţkého oděvu USC – 4.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo vybrat nejvhodnější publikace zaměřené na reflexní 

oděvy, sdílení tepla, materiálové skladby a zkoušky reflexních oděvů. Zde uvedené 

publikace poslouţily jako hlavní zdroj informací k vypracování této diplomové práce.     

ČSN EN 1486 (832801): Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební 

metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně. Praha: Český normalizační institut, 

2008, 32 s.  

Tato norma specifikuje reflexní ochranné oděvy, které poskytují vyšší stupeň ochrany proti 

sálavému teplu, neţ běţný zásahový oděv specifikovaný v normě EN 469. Jsou zde 

uvedeny všeobecné poţadavky na konstrukci a jednotlivé díly reflexního oděvu. Norma 

dále určuje tepelné a mechanické podmínky, které musí oděv splňovat. V informačních 

přílohách jsou uvedeny poţadavky týkající se ergonomických vlastností, pokynů pro 

navrhování oděvů a varování před zachvácením ohněm. Normativní přílohy normy uvádějí 

postup pro napodobení mechanického namáhání oděvu a obsah výsledků zkoušky 

předpovědi popálenin. 

ČSN EN ISO 6942:2002 (832744): Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni 

– zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému 

teplu. Praha: Český normalizační institut, 2003, 15 s. 

Účelem této normy je stanovení dvou doplňujících zkušebních metod, umoţňujících určit 

chování materiálů pro ochranné oděvy proti teplu vystavené působení sálavého tepla. Tyto 

metody mohou být vyuţity pro zkoušení všech druhů materiálů s ohledem na správnou 

volbu hustoty tepelného toku a čas expozice. Zkoušky jsou prováděny buďto na 

jednoduchých nebo vícevrstvých tkaninách, popřípadě jiných materiálech pro ochranné 

oděvy proti teplu. Výsledky zkoušky jsou v omezeném rozsahu vhodné pouze pro návrh 

provedení ochranného oděvu ze zkoušeného materiálu. Důvodem je provedení zkoušky při 

teplotě místnosti, čímţ výsledky nemusejí odpovídat chování materiálů při vyšších 

teplotách okolí. 

MARÁK, Hynek. Užitné vlastnosti ochranných oděvů proti sálavému teplu. 

Ostrava, 2009, 51 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Ing. Ladislav Jánošík. 
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Bakalářská práce se zabývá představením reflexních oděvů. Udává ucelený přehled 

o těchto oděvech dostupných na českém i zahraničním trhu. Další část práce je věnována 

návrhu multikriteriální analýzy pro řešení výběru nejvhodnějšího reflexního oděvu. Přílohy 

akademické práce obsahují informace o počtu a typech reflexních oděvů, které byly ve 

vybavení HZS krajů v roce 2009.  

BLAHOŢ, Vladimír a Zdeněk KADLEC. Základy sdílení tepla. Ostrava: Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2000. Spektrum (Sdruţení poţárního 

a bezpečnostního inţenýrství). ISBN 80-902001-1-7. 

Publikace je určena specialistům, zabývajícím se protipoţární a bezpečnostní 

problematikou. Vysvětluje metody a postup řešení stacionárního a nestacionárního vedení 

a prostupu tepla tělesy. Pozornost je v publikaci věnována objasnění a matematickému 

vyjádření tepelného působení na povrch těles konvekcí a radiací. Přehledně nastiňuje 

strukturu předkládané problematiky s vyznačováním toho, co jiţ je známo a která řešení 

nejsou dosud spolehlivě popsána. Uvádí odbornou literaturu týkající se sdílení tepla se 

stručným vyjádřením k této literatuře. 

SCHAUER, Pavel. Termika a záření. Brno: CERM, 1998, 112 s. Učební texty 

vysokých škol. ISBN 80-214-0978-9. 

Cílem skripta je vybudování spolehlivého základu vědomostí, jeţ umoţní samostatně 

zvládnout náročné technické problémy v aplikační oblasti. Skriptum navazuje na ostatní 

díly řady fyzikálních skript, které spolu jako jeden celek tvoří úplnou studijní literaturu 

kurzu fyziky. Skripta jsou rozdělena do dvou hlavních částí seznamujících s termikou, 

zářením a fotometrií. 

LEHNER, Jan. Skleněná, horninová a strusková vlákna. Praha: Státní 

nakladatelství technické literatury, 1960, 212 s. 

Jedná se o publikaci, která popisuje výrobu skleněných, horninových a struskových vláken. 

V úvodu publikace autor provedl obecné rozdělení vláken s popisem příkladů 

u jednotlivých druhů. Dále popisuje technologie výroby, potřebné suroviny k výrobě, 

fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti vláken.  
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1 Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně 

Reflexní ochranné oděvy pro speciální hašení ohně specifikuje česká technická 

norma ČSN EN 1486 Ochranné oděvy pro hasiče – Poţadavky a zkušební metody pro 

reflexní oděvy pro speciální hašení ohně. Tyto oděvy poskytují vyšší stupeň ochrany proti 

sálavému teplu, neţ běţný nereflexní zásahový oděv specifikovaný evropskou normou EN 

469 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické poţadavky na ochranné oděvy pro hasiče. 

Typy těchto oděvů jsou určeny pro krátkodobé nošení, kdy chrání proti intenzivnímu 

sálavému teplu a plameni, při vysoce rizikovém hašení poţárů a vyprošťování z plamenů. 

Reflexní oděvy musejí dále splňovat Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické poţadavky na osobní ochranné prostředky. Dle normy ČSN EN 1486 se na 

reflexní oděvy norma EN 469 nevztahuje. 

V různých publikacích, návodech, předpisech, literaturách a firemních materiálech 

se můţeme setkat s několika termíny označení reflexních oděvů pro speciální hašení ohně, 

ale vţdy se jedná o tentýţ druh ochranného oděvu. 

 oděv proti sálavému teplu - obecně vţitý název mezi odbornou veřejností, dnes 

dochází k ústupu tohoto označení  

 reflexní oděv pro speciální hašení ohně – jde o odborný termín pouţívaný v 

normách a legislativě 

 protižárový ochranný oděv – značení některými výrobci  

 Základním úkolem reflexního oděvu je chránit zasahujícího hasiče před ohněm 

a teplem. Konstrukci, provedení oděvu a pouţitému materiálu odpovídá specifická 

ochrana, kterou jednotlivé oděvy dovedou uţivateli poskytnout. Těţké reflexní oděvy 

poskytují komplexní ochranu proti plameni a prostupu tepla vedením, prouděním 

a sáláním. 

Zásadním rozdílem oproti běţným zásahovým oděvům specifikovaným 

evropskou normou EN 469 je vnější pokovená vrstva oděvu. Tato vrstva má za úkol 

odrazit co největší část dopadajícího tepelného záření zpět do okolního prostoru. 

K dosaţení reflexního vnějšího povrchu se nejčastěji vyuţívá pokovení skleněných vláken 

hliníkem s následným vyleštěním povrchu.  
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1.1 Typy reflexních oděvů pro speciální hašení ohně 

Do března roku 2008 česká technická norma ČSN EN 1486 vymezovala tři druhy 

reflexních ochranných oděvů. S označením těchto tří druhů se stále můţeme setkat u 

některých výrobců.  

Oděv typu 1 - ochranná kukla s průzorem, ochrana ramen a ochranné rukavice. Nošený na 

dalším ochranném oděvu.  

Oděv typu 2 - sloţen z pláště, ochranné kukly s ochranným štítem a rukavicemi 

s dlouhými manţetami.  

Oděv typu 3 – kompletní ochranný oděv. Součástí je ochranná kukla s ochranným štítem, 

obuv s ochranou proti teplu a ochranné rukavice s dlouhými manţetami. 

V roce 2008 byla ČSN EN 1486 z listopadu 1997 nahrazena ČSN EN 1486 z března 2008. 

Aktuální norma ČSN EN 1486 jiţ nezmiňuje rozdělení oděvů na tři typy. Poţadavky pro 

sálavé teplo, konvenční teplo a kontaktní teplo korespondují s bývalým oděvem typu 3 [1]. 

1.2 Dělení oděvů 

Reflexní oděvy pro speciální hašení ohně se nejčastěji dělí podle míry ochrany, 

kterou jsou schopny poskytnout. Míru ochrany určuje především materiálová skladba 

oděvu a provedení konstrukce. Reflexní oděvy dělíme: 

Lehké - slouţí ke krátkodobé ochraně hasičů proti účinkům sálavého tepla (EXCALOR B 

150, zástěry)  

Střední - poskytují ochranu celého těla proti účinkům tepelného toku, některé krátkodobě 

i proti přímému zasaţení plamenem. Jsou tvarovány pro pouţití s izolačním dýchacím 

přístrojem. (SPO 2D, OL 2).  

Těžké - chrání hasiče proti účinkům tepelné radiace a přímému zasaţení plamenem. Oblek 

je konstruován s co nejméně prostupy a tvarově přizpůsoben pro pouţití s izolačním 

dýchacím přístrojem (Isotemp 2000, Isotemp 5000, USC – 4). 

1.3 Nebezpečí spojená s užíváním reflexních oděvů 

Při pouţití reflexního oděvu si musíme uvědomit, ţe je na uţivatele oděvu 

kladena velká fyzická zátěţ. Při vystavení oděvu vyššímu dopadajícímu tepelnému toku (u 
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kaţdého oděvu se liší) dochází k  zvýšení teploty uvnitř oděvu, a tím tepelné zátěţi na 

uţivatele. 

Dalším nebezpečím je moţné zachvácení ohněm. V tomto případě převaţuje 

sdílení tepla konvekcí neţ sáláním. Reflexní oděvy mají vnější reflexní vrstvu z druhu 

materiálu, který má vysokou tepelnou kapacitu, a proto existuje vysoké riziko přestupu 

tepla do vnitřních vrstev oděvu. I kdyţ jsou některé oděvy schopny plamenům odolat, 

neměly by se úmyslně vystavovat zachvácení ohněm. Důvodem je velké nebezpečí 

ohroţení ţivota.   

Mohou nastat případy, kdy při posouzení rizika není jiná alternativa pro práci 

v podmínkách krátkodobého nebo dlouhodobého zachvácení ohněm. V těchto případech 

by měly být přijaty co nejkomplexnější bezpečnostní postupy pro případ selhání 

bezpečnostních systémů a postupů.  
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2 Příklady reflexních oděvů pro speciální hašení ohně 

Tato část práce bude zaměřena na uvedení příkladů reflexních oděvů od různých 

výrobců v různém provedení. 

2.1 EXCALOR B150 

Jedná se o lehký reflexní oděv, který chrání krátkodobě zasahujícího hasiče před 

účinky radiace. Oblek je sloţen z kabátu s připevněnou kuklou s pozlaceným zorníkem. 

Kukla je odvětraná v zadní části a sklopitelná na zadní část. Další částí jsou ochranné 

rukavice. Součást oděvu nejsou kalhoty a IDP nelze nasadit pod oděv.  

Excalor B150 je vyráběn německou společností Excalor Heatprotection, která 

v tomto oboru vyvíjí obleky více jak 50 let. V nabídce společnosti nalezneme lehké, střední 

i těţké oděvy [14].   

 

Obr. 1 - Lehký reflexní oděv Excalor B150 [21] 

2.2 OL 2 

Jde o střední reflexní oděv, který chrání pouze proti tepelné radiaci. Oblek je 

schopný odolat 1 minutu teplotám 300 - 400°C nebo hodnotě hustoty tepelného toku 

18 kW.m
-2

.min
-1

.  

Oděv je sloţen ze čtyř vrstev. Základním nosným materiálem oděvu je skelná 

tkanina s teflonovou vrstvou slouţící k tepelné izolaci. Z vnější části je oděv pokryt 

hliníkovou vrstvou a podšívka je vyrobena z bavlny. Oděv je sešit skelným vláknem. 
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OL 2 se skládá z blůzy, která má v zádové části kapsu pro IDP, kukly 

s pozlaceným zorníkem, ochrannými rukavicemi, kalhotami se zvýšeným pasem, šlemi 

a kamašemi slouţícími pro krytí obuvi. Spínací úchyty jsou trnového provedení. 

Uţivatel oděvu musí mít oblečeno bavlněné spodní prádlo. Pro komfortnější 

uţívání lze podvléci i chladící vestu. Hmotnost oděvu je 5,5 kg. Oděv vyráběla společnost 

FMB Burian, Pyrotex Dačice [10]. 

 

Obr. 2 - Střední reflexní oděv OL 2 [24] 

 

2.3 SPO 2D 

 Jedná se o střední reflexní oděv, který chrání proti tepelné radiaci a krátkodobě 

i proti přímému zasaţení plamenem. SPO 2D je nástupcem oděvu OL 2, vyráběného FMB 

Burian, Pyrotex Dačice. Certifikace a schválení oděvu pro pouţívání u HZS proběhla 

v roce 1997 [27]. 

Materiálová skladba oděvu se skládá ze svrchního materiálu tvořeného 100% 

para-aramidem o gramáţi 455 g/m
2 

a pokoveného vrstvou hliníku. Podšívka oděvu tvoří 

100% Nomex III o přibliţné gramáţi 260 g/m
2
. Moţnosti namáhání oděvu teplotou 

a tepelným tokem podle výrobce je uvedeno v následující tabulce 1. 
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Tab. 1 - Rozsah využití SPO 2D podle namáhání teplotou a tepelným tokem [26] 

Podmínky Čas Teplota Tepelný tok 

A normální 8 h 40 °C 1 kW/m
2
 

B nebezpečné 5 min 250 °C 1,8 kW/m
2
 

C havarijní 10s 800 °C 40 kW/m
2
 

 

SPO 2D je sloţen z kabátu, do kterého je integrována kukla a zádová kapsa na 

IDP. Kukla obsahuje průzor z dvojitého bezpečnostního skla s nepotivou úpravou, 

kde vnější sklo je pozlaceno. Další částí jsou kalhoty se zvýšeným pasem se šlemi, návlek 

na obuv chránící zásahovou obuv a ochranné rukavice. Oděv je vybaven protišokovými 

přezkami dovolujícími okamţité rozepnutí oděvu. Celková hmotnost oděvu je 8 kg. 

 

Obr. 3 - Střední reflexní oděv SPO 2D [26] 

 

2.4 Reflexní oděvy ISOTEMP 

Oděvy vyrábí německá společnost HEINRICH VORNDAMME OHG, která se v 

tomto oboru pohybuje více jak 100 let. Společnost se věnuje výrobě a vývoji ochranných 

oděvů pro hasiče, průmysl a veřejnost. Celá výroba probíhá v Německu a společnost je 

známá svými kvalitními výrobky po celém světě. V nynější době nabízí společnost tři typy 

těţkých reflexních oděvů splňujících normu ČSN EN 1486, a to ISOTEMP 2000, 5000 

a 5500. Výrobce dále nabízí tyto oděvy se značením F1, coţ znamená, ţe sestava je bez 
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přilby a kukla je tvarována pro přilbu Gallet F1. Výrobce uvádí, ţe pokud je oděv správně 

skladován, reflexní vrstva je schopna odrazit aţ 95% tepelného záření po 15 let stáří oděvu 

[23]. 

2.4.1 ISOTEMP 2000  

Jedná se o kapalinotěsný ochranný oděv, který chrání celé tělo proti působení 

teploty do 800 °C po dobu jedné minuty a prošlehnutí plamene. 

Oděv se skládá z pěti vrstev chránící uţivatele. Vnější vrstva je ze skelného 

vlákna o gramáţi 500 g/m
2
 pokovena hliníkem. Izolační vrstvu tvoří nehořlavý filc meta-

para aramidový a izolace proti vodě. Podšívka oděvu je vyrobena z bavlny FR o gramáţi 

335 g/m
2
. Zkratka FR znamená, ţe bavlna obsahuje retardéry hoření [23]. 

ISOTEMP 2000 se skládá z kabátu s kuklou, která má pozlacený zorník a kapsou 

pro IDP. Další části jsou kalhoty se zvýšeným pasem a šlemi, ochranné rukavice, holínky 

s vyměnitelnými protipoţárními návleky a přilba. Hmotnost kompletního oděvu je 10 kg. 

 

Obr. 4 - Těžký reflexní oděv ISOTEMP 2000 [23] 

2.4.2 ISOTEMP 5000 

Jde o těţký jednodílný kapalinotěsný oděv, který chrání celé tělo před účinky 

tepelné radiace a přímým zasaţením plamenem. Krátkodobě lze pouţít pro průchod 
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plameny. Odolnost oděvu je do teploty prostředí 1000 °C po dobu jedné minuty. 

ISOTEPM 5000 je konstrukčně podobný ISOTEMPU 2000, ale jsou vyuţity jiné materiály 

pro zvýšení odolnosti. 

 Vnější část oděvu je vyrobena z para-aramid-carbonu (Kevlar - Karbon) 

o gramáţi 480 g/m
2
 pokoveného hliníkem. Izolační vrstvu zajišťuje ISODEX 400 a vnitřní 

část oděvu tvoří Nomex III s membránou bránící pronikání vody [23].  

Oděv je tvořen ze tří částí. Kabát s kuklou s pozlaceným zorníkem a kapsou pro 

IDP. Kalhoty se šlemi jsou napevno spojeny s botami. Palcové rukavice jsou trojnásobně 

zajištěny ke kabátu. Na botách jsou vyměnitelné protiţárové návleky. Kompletní oděv váţí 

9,7 kg [23]. 

ISOTEMP 5500 je konstruován jako overal a má stejné vlastnosti jako ISOTEMP 

5000. Samostatně jsou pouze palcové rukavice.  

 

Obr. 5 - Těžký reflexní oděv ISOTEMP 5000 [23] 
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2.5 USC-4 

Oděv vyráběný polskou společností TERMOIZOL, která byla zaloţena roku 1992 

a věnuje se výrobě oděvů vystavovaným vysokým teplotám. USC-4 je těţký reflexní oděv 

chránící celé tělo před účinky tepelné radiace i krátkodobým zasaţením plamenem.  

Sendvič oděvu se skládá z vnější vrstvy vyrobené ze skelné tkaniny ST-97 

o gramáţi 460 g/m
2 

pokovené hliníkem. Termoizolační vrstva je tvořena vlněnou tkaninou 

s nehořlavou impregnací o gramáţi 683 g/m
2
 a podšívka je z bavlněné tkaniny 

s nehořlavou impregnací o gramáţi 280 g/m
2 

a dodatečně pokovená [29].    

USC-4 je rozdělen na čtyři části. Jeden celek tvoří kabát s kuklou, která má 

pozlacený zorník, a kapsou na IDP. Další částí jsou kalhoty se šlemi, ochranné rukavice 

a ochranné návleky na obuv. Celková hmotnost oděvu je 9,85 kg [29]. 

 

Obr. 6 - Těžký reflexní oděv USC-4 [29] 
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3 Materiály užívané pro výrobu reflexních oděvů 

Jednou z nejdůleţitějších vlastností materiálů vyuţívaných pro výrobu oděvů je 

odolnost proti vysokým teplotám. Reflexní oděvy jsou vţdy vytvořeny z několika vrstev 

různých druhů tkanin tak, aby co nejlépe chránily uţivatele oděvu. Vyuţívají se i různé 

úpravy povrchů. Nejčastějším je pokovení vrstvy oděvu k dosaţení maximálního odrazu 

dopadajícího tepelného toku a nehořlavé impregnace.  

Uţívané tkaniny se skládají z vláken, a to i různých druhů. Rozdělení vláken 

můţeme provést podle chemického sloţení na vlákna anorganická a organická.  

Anorganická se dělí podle původu na vlákna přírodní a syntetická. Mezi přírodní 

anorganická vlákna patří azbest, dříve vyuţívaný pro svou nehořlavost, dnes zakázaný 

z důvodů karcinogenních účinků. Představitelem syntetických anorganických vláken jsou 

skleněná, minerální a uhlíková vlákna [8]. 

Organická vlákna se skládají hlavně z uhlíku, dusíku a vodíku. Vlákna mají 

vynikající pruţnost, pevnost a ohebnost. Organická vlákna můţeme rozdělit na přírodní 

a syntetická. 

Zástupci přírodních organických vláken jsou například bavlna, vlna, len a 

vyuţívají se hlavně v textilním průmyslu a mají malou odolnost proti vyšším teplotám. 

Hlavními zástupci syntetických organických vláken jsou aramidová, polyamidová 

a polyethylenová vlákna. S těmito vlákny se setkáme především v textilním průmyslu, 

dále při výztuţích kompozitních materiálů, výrobě lan a mnoha dalších výrobků [6].   

3.1 Skleněná vlákna   

Technické vyuţívání skleněného vlákna začalo koncem 19. století, kdy byl 

představen mechanický způsob taţení skleněných vláken a odstředivý způsob výroby. 

Skleněná vlákna se v současnosti vyuţívají k výrobě kompozitních materiálů s vysokými 

nároky na mechanické a tepelné vlastnosti. 

Základní surovina pro výrobu skelného vlákna je sklářský kmen (křemenný písek, 

vápenec, kaolin, dolomit), který se taví ve sklářských  pecích při teplotě 1400 – 1500 °C. 

Následně teče do spřádacích trysek, odkud sklovina vytéká a tuhne ve 2 mm vláknech. 

Dlouţením vláken na velmi rychle rotujícím navíjecím zařízení teprve vznikají vlákna 
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o zvoleném průměru. Sdruţením těchto vláken vzniká ohebné spřádací vlákno. Při výrobě 

textilních vláken se v průběhu taţení vlákna lubrikují. Popsaný postup výroby se nazývá 

taţení vláken z trysek. Samotná výroba skelného vlákna můţe být realizována několika 

způsoby. Mezi velmi rozšířené způsoby patří odstředivý způsob výroby, díky 

jednoduchosti a velkému výkonu na pracovní jednotku [6]. 

3.1.1 Vlastnosti skleněného vlákna 

Na všechny vlastnosti skleněného vlákna má vliv samotný průměr vlákna. Čím 

menší průměr vlákna je, tím je pruţnější. Průměr skleněných vláken například u 

odstředivého způsobu výroby, je 8 – 40 µm. Vlákna jsou chemicky stálá, odolná proti 

většině chemikálií a mají nepatrnou elektrickou vodivost při normální teplotě [8].  

Jednou z nejdůleţitějších vlastností skleněných vláken je jejich vysoká tepelná 

odolnost v porovnání s organickými vláknitými materiály. Tepelná odolnost je závislá na 

chemickém sloţení vláken, povrchové úpravě a délce působení teploty. Skleněná vlákna 

s chemickým sloţením 71 % SiO2, 2 % R2O3, 8 % CaC, 2,5 % MgO a 16,5 % Na2O 

odolávají teplotám do 450 °C. Tepelná odolnost vláken se sniţuje povrchovou úpravou. 

Hodnota měrné tepelné kapacity se u suchých skleněných vláken pohybuje při 0 °C od 

(795,3 - 879,2) J.kg
-1

.K
-1

 a s obsahem vlhkosti se zvyšuje [8].   

Tab. 2 - Tepelná odolnost skleněných vláken [8] 

Materiál 
Pouţitelnost do 

teploty [°C] 

Teplota měknutí 

[°C] 
Teplota tavení [°C] 

Skleněná vlákna 

lehce tavitelná 
350-400 500-600 1100-1200 

Skleněná vlákna 

těţce tavitelná 
400-500 600-800 1300-1550 

Všechna anorganická vlákna mají výbornou odolnost proti ohni i plameni. 

Příkladem odolnosti skleněných vláken je zkouška provedená univerzitou v Cambridge, 

kde zkoumali odolnost skleněných vláken. Byl vytvořen vzorek o rozměrech 90 x 90 x 125 

cm a uloţen do dřevěného rámu. Jedna základna byla přikryta pletivem a druhá izolována 

deskou. Vzorek byl zahříván ze strany pletiva hořákem ve vzdálenosti 70 cm. Teploty byly 

měřeny termočlánky, a to 12 mm před první základnou a u izolace druhé základny. 
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 I při působení vysokých teplot došlo pouze k porušení středu plochy, kde bylo 

nejvyšší tepelné namáhání. Zničená vlákna vytvořila ve vzorku prohlubeň o průměru 

30 cm a hloubce 3 cm. Výsledky zkoušky jsou zapsány v tabulce 3 [8].  

Tab. 3 - Zkouška odolnosti skleněných vláken proti ohni [8] 

Doba zahřívání [min] 
Teplota zahřívání měřena 12 

mm před vzorkem [°C] 

Teplota ve vláknech před 

izolací [°C] 

0 17,5 17,5 

5 400 20,0 

10 655 21,6 

15 810 22,2 

20 870 22,7 

25 910 23,3 

30 928 23,8 

35 928 24,4 

50 928 29,7 

 Skleněná vlákna se vyznačují dobrou tepelnou izolací. Hlavní podmínkou pro 

izolaci je malá tepelná vodivost a nízká objemová hmotnost. Součinitel tepelné vodivosti 

skleněných vláken se pohybuje v rozmezí hodnot 0,03 aţ 0,047 W.m
−1

.K
−1

 při 0 °C. 

Hodnoty tepelné vodivosti jsou u vláknitých materiálů závislé na mnoţství, velikosti 

a uspořádání vzduchových pórů, uspořádání vláken, teplotě, vlhkosti, chemickém 

a molekulárním sloţení [8].  

Tab. 4 - Tepelná vodivost různých materiálů [8] 

Materiál 
Objemová váha 

[kg.m
-3

] 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

[W.m
−1

.K
−1

] 

Střed. teplota [°C] 

ocel 7500 52,300 0 

sklo 2600 0,930 0 

bavlna 80 0,056 0 

hedvábí 100 0,050 0 

skleněná vlákna 100 0,038 0 
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Máme několik druhů skleněných vláken. Odlišují se od sebe chemickým 

sloţením, mechanickými vlastnostmi i moţnostmi konečného vyuţití. Skleněná vlákna 

značena jako E-sklo se vyuţívají pro elektrickou izolaci, S-sklo pro vysokopevnostní 

kompozity a A-sklo jako tepelná izolace [20].  

Tab. 5 - Vlastnosti různých druhů skleněných vláken [20] 

Vlastnosti E-sklo S-sklo A-sklo C-sklo 

Hustota [g.cm
-3 

] 2,58 2,54 2,44 2,52 

Pevnost v tahu [GPa] 3,45 4,14 3,31 3,31 

 

3.1.2 Využití skleněných vláken  

Vyrobená vlákna mohou být ve formě skleněné příze, tkanin, tkanic, kordů 

a motouzů. Skleněná příze se vyuţívá v elektrotechnice, kde někteří výrobci zaručují 

pouţitelnost aţ do teploty 850 °C. Díky velké pevnosti v tahu, nehořlavosti, odolnosti proti 

vlhkosti, izolačním vlastnostem jsou skleněná vlákna vhodná k tepelné, zvukové, 

elektrické a antivibrační izolaci. Příkladem vyuţití je oplétání vodičů do vysokých teplot 

a chemicky agresivních prostředí, výroba tepelně odolných a ohnivzdorných tkanin, výztuţ 

kompozitních materiálů [8]. 

3.2 Aramidová vlákna 

Zkratkou aramid se označují aromatické polyamidy. Jedná se o sloučeninu 

vzniklou napojením aromatických struktur na polyamidový řetěz, přičemţ nejméně 85 % 

aramidových skupin musí být přímo spojeno se dvěma aromatickými okruhy [25]. 

Molekuly jsou navzájem spojeny vazbami vodíkových můstků. Aromatická jádra 

v řetězcích jsou nositeli vysoké tuhosti [5]. Představitelem aramidových vláken jsou meta-

aramidová a para-aramidová vlákna. Tento druh vláken se vyznačuje skvělými vlastnosti, 

jako je tepelná, chemická a mechanická odolnost. Při vystavení těchto vláken vysokým 

teplotám neodkapávají a netají. S meta-aramidovými vlákny se nejčastěji setkáme pod 

obchodní značkou Nomex. Mezi nejznámější obchodní značky para-aramidových vláken 

patří Kevlar a Twaron.   
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3.2.1 Nomex 

Jedná se o meta-aramid vyvinutý počátkem 60. let 20. století americkou 

společností DuPont. Vlákno je odolné proti vysokým teplotám, mnoha chemikáliím, 

pruţné, pevné a snadno zpracovatelné v textilní výrobě. Mezi velké přednosti meta-

aramidových vláken patří, ţe při vysokých teplotách vlákna netají, neodkapávají a mají 

samozhášecí funkci. Při namáhání Nomexových vláken plamenem dochází k nárůstu jejich 

objemu-zhušťování, čímţ se vytvoří ochranná vzduchová kapsa mezi pokoţkou uţivatele 

a plamenem. Tato vzduchová kapsa zůstává pruţná aţ do ochlazení. Ke karbonizaci 

Nomexových vláken dochází kolem teploty 380 °C. Nomex je na trhu nabízen ve formě 

vláken, textilií, plsti nebo papíru [13].  

Pro své skvělé vlastnosti je Nomex vyuţíván v celé řadě odvětví. Nejznámější je 

jako materiál pro výrobu ochranných oděvů. Jeho mechanická odolnost je třikrát vyšší neţ 

u bavlny. Nevýhodou umělých vláken je snadné nabití statickou elektřinou, proto jsou do 

směsí Nomexu často přidávána antistatická vlákna. Pro vyšší mechanickou odolnost 

výrobků z Nomexu se přidávají vlákna Kevlaru. 

 Společnost DuPont stále pracuje na vývoji Nomexu a snaţí se dosáhnout co 

nejlepších vlastností materiálu pro různá vyuţití. Díky tomu má společnost v nabídce 

Nomexová vlákna v mnoha variantách, jako NOMEX III, NOMEX DeltaTNOMEX 

DeltaC Nomex E89  a mnoho dalších. 

NOMEX III je směs 93 % Nomexu, 5 % Kevlaru a 2 % antistatických vláken. 

S tímto typem Nomexu se dnes nejčastěji setkáváme u oděvů pro hasiče, kdy je 

antistatickými vlákny odstraněn problém se statickou elektřinou a Kevlar zabezpečuje 

dlouhodobou mechanickou odolnost oděvu. V propagačních materiálech výrobce udává 

pro tuto směs vynikající vlastnosti. Příkladem je tvrzení, ţe oděv vyrobený z této směsi je 

schopný ochránit uţivatele oděvu na několik sekund před náhlým zvýšením teploty (při 

vzplanutí, pool fire) aţ do 1038 °C (1900 F) [22].     

3.2.2 Kevlar 

 Jde o para-aramid vyvinutý společností DuPont roku 1971, která hledala náhradu 

za ocelovou výztuţ do pneumatik. Časem se ukázalo, ţe moţnosti vyuţití tohoto materiálu 

jsou široké. Vlákna dosahují mimořádné pevnosti v tahu při nízké specifické hmotnosti, 
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srovnatelné pouze s uhlíkovými vlákny. Nevýhodou vláken je snadné nabití statickou 

elektřinou a degradace při působení UV záření za přítomnosti kyslíku [25]. 

 Existuje několik typů Kevlaru pod obchodní značkou Kevlar 29, Kevlar 49, 

Kevlar 100, Kevlar KM2 a mnoho dalších.   Kevlar 29 slouţí jako náhrada za azbest a při 

výrobě balistických produktů. Kevlar 49 má nejvyšší pevnost v tahu ze všech aramidů. 

Vyuţití našel v kompozitních materiálech pro zpevnění lodí, letadel a v optických 

kabelech. Kevlar KM2 byl vytvořen pro splnění náročných poţadavků, které klade 

armádní vybavení. 

Při namáhání Kevlaru vysokými teplotami dochází ke sníţení pevnosti v tahu po 

poměrně dlouhé době. V Shanghai City byla zkoumána tepelná degradace Kevlarových 

vláken v rozsahu 25 °C – 900 °C. Z výsledků vyplývá, ţe Kevlarová vlákna jsou schopna 

odolat 400 °C po dobu 19 min, teplotě 240 °C po dobu 526 hodin a 200 °C odolávají 10 

měsíců bez váţného poškození. Ztráta 30 % pevnosti nastává při úbytku 0,7 % hmotnosti 

a namáhání vláken 240 °C po dobu 450 hodin. Kevlarové vlákno má vynikající tepelnou 

stabilitu a do 300 °C má minimální hmotnostní úbytek. Velmi rychlý tepelný rozklad 

vláken nastává aţ při teplotě 520 °C [16]. 

3.2.3 Twaron 

Výrobcem para-aramidových vláken Twaron je v současné době společnost Teijin 

Aramid, která patří do holdingu Teijin Group. Společnost má více neţ 30 let zkušeností 

s aramidovými vlákny. Výrobní závody Teijin Aramid se nacházejí v Holandsku, Japonsku 

a s jejich produkty se můţeme setkat po celém světě. 

 Twaron, jako ostatní vlákna tohoto druhu, má dobré mechanické vlastnosti (5x 

pevnější neţ ocel), chemickou odolnost a teplenou stabilitu. Pouţití našel v kabelech s 

optickými vlákny, pneumatikách, výrobcích pro balistickou ochranu, kompozitech 

i produktech pro hasiče a mnoha dalších [18].  
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Obr. 7 - Termogravimetrická analýza Twaronu [18] 

Tepelná odolnost Twaronu je vysoká, nehoří ani neodkapává a má samozhášecí 

funkci. Krátkodobě odolává vystavení teplotě aţ 500 °C, aniţ by došlo k významné ztrátě 

hmotnosti. Při vyuţití jako tepelně odolného materiálu je doporučená maximální teplota do 

250 °C [18]. Společnost má také v nabídce tkaninu z Twaronu pokovenou hliníkem pro 

výrobu oděvů proti sálavému teplu. Tento výrobek najdeme pod názvem Aluminized 

Twaron fabric [28].  

3.2.4 Příklady dalších produktů společnosti Teijin Aramid  

Společnost se zabývá i výrobou meta-aramidových vláken. Tento typ vláken 

najedeme pod obchodní značkou Teijinconex. Tato vlákna nabízejí vynikající odolnost 

proti teplu a chemickým látkám, plameni, netají a zachovávají komfort pro uţivatele [28]. 

Hlavním vyuţitím těchto vláken je výroba ochranných oděvů pro průmysl a bezpečnostní 

sloţky po celém světě. Teijinconex se začíná rozkládat při teplotě 400 °C a maximální 

doporučená teplota dlouhodobého uţívání je 250 °C [18]. 

  Dalším para-aramidem, který společnost vyrábí, je Technora. Maximální teplota 

krátkodobého pouţití je 500 °C. Tato vlákna mají osmkrát vyšší pevnost neţ ocel 

a hlavním vyuţitím je výroba kompozitů, kabelů a hadic [28].  
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3.2.5 Další výrobci aramidových vláken 

Ve světě je několik výrobců těchto vláken. Za zmínku stojí i společnosti, které u 

nás nejsou příliš známé, ale patří mezi velké producenty. Prvním z nich je společnost JSC 

Kamenskvolokno. Jde o ruskou společnost, která se zabývá výrobou chemických vláken. 

Jedním z jejích produktů jsou para-aramidová vlákna, produkovaná pod obchodní značkou 

Ruslan. Společnost vyuţívá tato vlákna hlavně pro výrobky balistické ochrany, pro kterou 

vyvinula vylepšená vlákna Artek a AuTx. Tato vlákna vycházejí z Ruslanu, ale mají lepší 

balistické vlastnosti [19].  

Mezi světově známou společnost v této oblasti patří i francouzský Kermel. Tato 

společnost vyrábí meta-aramidiová vlákna pod stejným názvem Kermel. Specializuje se na 

ochranné oděvy proti teplu a plamenům pro hasiče, ozbrojené sloţky a zaměstnance 

v průmyslu. Kermel vlákna poskytují ochranu proti vysokým teplotám aţ 1000 °C po dobu 

několika vteřin a jejich součinitel tepelné vodivosti je 0,04 W.m
-1

.K
-1

. Společnost Kermel 

vyrábí své ochranné oděvy ze tří základních textilních směsí. První je Kermel V50, který 

tvoří z 50 % Kermel a 50 % viskóza FR. Druhý je Kermel 100% Antistatik. Posledním je 

Kermel V70 sloţen ze 70 % Kermel vlákny a 30 % viskózou FR, který nabízí vyšší 

komfort neţ Kermel V50 [15].   

 

Obr. 8 - Termogravimetrická analýza vláken Kermel [15] 

Poslední zde zmíněnou společností je Kolon industries. Jde o společnost z Jiţní 

Koreje, která se od roku 1979 věnuje i výrobě para-aramidových vláken. Obchodní značka, 

pod kterou můţeme tato vlákna najít, je Heracron. 
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4 Přenos tepla  

Šíření tepla se můţe uskutečnit několika způsoby. V obecném případě k tomu 

dochází působením tří základních druhů sdílení tepla. Prvním z nich je sdílení tepla 

vedením (kondukcí). Druhým případem je proudění tepla (konvekce) a třetím je přenos 

tepla zářením (sáláním, radiací). 

4.1 Sdílení tepla vedením (kondukcí) 

Tento děj nastává tehdy, vyměňují-li si svoji kinetickou energii částice látky, které 

spolu sousedí. Jde o přenos energie z oblasti o vyšší teplotě do oblasti s niţší teplotou. To 

je dáno platností druhého zákona termodynamiky [12]. Podmínkou je existence spojitého 

látkového prostředí, ve vakuu vedení tepla neprobíhá. Vedení tepla probíhá v látkách všech 

skupenství a jde o nejintenzivnější přenos tepelné energie [9]. 

V čisté formě dochází k vedení tepla v pevných tělesech, v tekutinách jen za 

podmínek, při kterých je vliv pohybu zanedbatelný [4].  

Vztah mezi hustotou tepelného toku a teplotním gradientem udává první 

Fourierův zákon. Jde o základní zákon vedení tepla [4]. 

q= −λ . 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡                   [𝑊. 𝑚−2] (4.1) 

Znaménko minus v rovnici znamená, ţe vektory q (tepelný tok) a grad t (tepelný 

gradient) leţící na jedné přímce v opačném směru. Je to dáno tím, ţe teplo se předává 

z oblasti teplejší do oblasti chladnější. Není zde uvaţována časová sloţka, proto první 

Fourierův zákon platí pro stacionární vedení tepla [9].  

Podle prvního Fourierova zákona prochází tepelný tok homogenní neomezenou 

rovinnou stěnou, jejíţ plochy jsou udrţovány na nestejných teplotách [4]: 

𝑄 =  𝜆 ∙
𝑡s1−𝑡s2

𝑙
∙ 𝑆        [W ] (4.2) 
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Obr. 9 - Sdílení tepla vedením homogenní rovinnou stěnou [4] 

Tepelná vodivost  

Přenos tepla vedením v pevných látkách je zprostředkován volnými elektrony 

nebo přenosem kmitů krystalové mříţe látky, který je podobný akustickému vlnění. 

Energie, kterou si mohou kmitající částice předávat, se nepřenáší v libovolné velikosti, 

ale po dávkách (kvantech) energie h.f, kde h je Planckova konstanta a f je frekvence kmitů. 

Tento druh přenosu tepla přisuzujeme částicím zvaným fonony, kdy říkáme, ţe mezi nimi 

dochází ke sráţkám, a tím přenosu tepla. Fonony se teplo přenáší rychlostí zvuku. Na 

vedení tepla se tedy mohou podílet jak volné elektrony (λ𝑒), tak fonony (λ𝑓). Výsledná 

měrná tepelná vodivost je dána jejich součtem [12]. 

𝜆 =  𝜆e  +𝜆f                       [𝑊. 𝑚−1. 𝐾−1] (4.3) 

Součinitel tepelné vodivost (𝜆) je závislý na druhu látky a mění se s teplotou. U 

pevných látek se vliv tlaku většinou zanedbává. Nejvyšší hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti mají kovy, kde je λ = 2,3 ÷ 420 W. m−1. K−1. U čistých kovů dochází se 

zvýšením teploty k poklesu tepelné vodivosti. U kapalin se součinitel tepelné vodivosti 

pohybuje od 0,1 ÷ 0,7 W. m−1. K−1 a aţ na několik výjimek s rostoucí teplotou klesá. 

Součinitel tepelné vodivosti plynů se pohybuje v rozmezí (0,006÷ 420) W. m−1. K−1 a se 

stoupající teplotou roste [4].  

4.2 Sdílení tepla prouděním (konvekcí) 

V praxi se nejčastěji setkáváme s případy, kdy je stěna buďto z jedné nebo obou 

stran obklopena tekutým prostředím (kapalina nebo plyn) a je známa pouze teplota 

tekutého prostředí. Proto se řeší přenos tepla na rozhraní pevného povrchu a tekutého 
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prostředí nazývaného přestup tepla. Napříč vrstvou vzniká přenos tepla vedením. 

Výpočtové metody pro vedení tepla v tomto případě nelze pouţít, protoţe hranice mezní 

vrstvy není ostře vymezena. Čím rychleji tekutina podél stěny proudí, tím se mezní vrstva 

ztenčí. Pro určení tepelného toku se pouţívá tzv. rovnice Newtonova [4]. 

a) pro chlazení tekutiny (ohřev stěny) 

𝑄 = 𝛼.  𝑡f − 𝑡s . 𝑆  [W] (4.4) 

b) pro ohřev tekutiny (chlazení stěny) 

𝑄 = 𝛼.  𝑡s
´ − 𝑡f

´ . 𝑆  [W] (4.5) 

Součinitel přestupu tepla 

Jde o mnoţství tepla, předané za jednotkový čas mezi tekutinou a jednotkovou 

plochou povrchu stěny, je-li mezi povrchem a tekutinou rozdíl teplot 1 K. Čím vyšší 

součinitel hodnotu má, tím intenzivnější je výměna tepla [9]. Součinitel je závislý na 

fyzikálních charakteristikách tekutiny, tvaru obtékaného tělesa, směru a rychlosti proudění 

vzhledem k povrchu.  

Konvekci můţeme rozdělit na přirozenou (volnou) nebo vynucenou. Při přirozené 

konvekci má součinitel přestupu tepla nejniţší hodnotu a k pohybu dochází pouze 

rozdílnou teplotou stěny a tekutiny. Vynucená konvekce vzniká působením vnějšího 

činitele, kterým můţe být ventilátor nebo čerpadlo. Součinitel přestupu tepla můţe nabývat 

vysokých hodnot při změně skupenství [12]. 

4.3 Sdílení tepla zářením (radiací) 

Veškeré látky pevného, kapalného i plynného skupenství vysílají do svého okolí 

elektromagnetické vlnění. Jedná se o únik vnitřní energie těles do okolí, čímţ se těleso 

ochlazuje. U záření dopadajícího na povrch jiných těles dochází ke změně části zářivé 

energie zpět na energii tepelnou. Tepelné záření nevyţaduje k přenosu tepelné energie 

hmotné prostředí a vydávají ho všechna tělesa, jejichţ teplota je vyšší jak 0 K [12].  

Pokud je teplota zářícího tělesa dostatečně vysoká, vnímáme vysílané 

elektromagnetické vlnění i okem jako světlo. Hranice pozorovatelného teplotního záření je 

přibliţně od teploty 700 °C. Při vyšších teplotách se k dominantnímu infračervenému 

záření přidává viditelné světlo. Při velmi vysokých teplotách se záření tělesa projeví jako 

ultrafialové záření [12]. 
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Tab. 6 - Typy elektromagnetického záření [9] 

Typ elektromagnetického 

záření 
Rozsah  𝛌 (m) 

γ- záření kratší neţ 124 pm 

Rentgenové záření  100 pm aţ 10 nm  

Ultrafialové záření  1 nm aţ 400 nm 

Viditelné záření  380 nm aţ 760 nm 

Infračervené záření  760 nm aţ 1 mm 

Tepelné záření 8-12 μm  

Pro sdílení tepla zářením je rozhodující elektromagnetické záření v rozsahu 

vlnových délek 10
-4

 aţ 10
-7 

m. Tyto hodnoty odpovídají ultrafialovému, infračervenému 

(tepelnému) a viditelnému záření [9].  

Se zvyšující se teplotou prudce vzrůstá energie vyzařovaná tělesy. Intenzitu 

vyzařování lze určit podle Stefan-Boltzmannova zákona upraveného s ohledem na 

vlastnosti skutečných těles [4]. 

𝐸 = 𝜀. 𝜎. 𝑇2                     [W.m
-1

] (4.6) 

Výsledná tepelná bilance určitého tělesa je dána vlastním vyzařováním (-) 

a pohlcováním záření jiných těles a zářivé energie odraţené (+). Nejjednodušší rovnice 

pouţitelná v praxi vyjadřuje výsledný zářivý tok mezi horkým povrchem (T, ε, S) 

a ohraničujícími konstrukcemi velkého prostoru (T0, ε 0 = 1, S0>>S) [4]. 

Q̇= ε .σ .(T
4 

– 𝑇0
4).S          [W] (4.7)

 

Záření dopadající na povrch tělesa se z části pohltí (Q̇A), odrazí (Q̇R) nebo se část 

záření propustí (Q̇D). Celková suma dopadajícího zářivého toku (Q̇) je tedy rozdělena do tří 

sloţek [4]. 

Q̇= Q̇A+ Q̇R+ Q̇D                [W] (4.8) 

A + R + D = 1 (4.9) 
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Obr. 10 - Radiační vlastnosti  

Bezrozměrné poměrné veličiny v rovnici (4.9) se označují takto [4]: 

A … poměrná pohltivost (absorpční součinitel, absorbivita) 

B … poměrná odrazivost (reflexní součinitel, reflexivita) 

C … poměrná propustnost (transmisní součinitel, transmisivita)  

Zvláštní případy představují tělesa, u nichţ je jedna z hodnot rovna jedné. 

Takovéto případy jsou idealizované a v reálném světě neexistuje ţádné těleso, které by 

dokonale absorbovalo, odráţelo nebo propouštělo [17]. 

A = 1 … těleso dokonale černé, pohlcující veškerou dopadající zářivou energii 

R = 1 … těleso dokonale bílé nebo zrcadlové, odráţí veškerou dopadající zářivou 

energii difúzně nebo podle zákonů geometrické optiky 

D = 1 … těleso dokonale propustné   

Zákon záření dokonale černého tělesa 

Radiační vlastnosti dokonale černého tělesa mohou být matematicky popsány 

Planckovým zákonem. Jde o spektrální intenzitu záření v závislosti na délce vlny λ 

a absolutní teplotě T [4].  

𝐼λ,0 =
c1

𝜆5 𝑒𝑥𝑝  
𝑐2
𝜆 .𝑇

 −1 
       [W.m

-3
] (4.10) 

Vlastnosti dokonale černého tělesa jsou obvykle zobrazeny jako série křivek, 

které zobrazují vlnovou délku na jednotku plochy, tzv. spektrální zářivá emitace 

z dokonale černého tělesa. Čím vyšší teplota je, tím je intenzivnější vydávané záření. 

Kaţdá křivka emitace má maximální hodnotu při určité vlnové délce a tuto hodnotu lze 

vypočítat z Wienova zákona [17]. 
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λ max= 
2898

𝑇
  [µm.K]  (4.11) 

Integrální zářivý tok vyjadřuje zákon Stefanův-Boltzmannův: 

E0= 𝜎. 𝑇4       [W.m
2
] (4.12) 

Hodnota emisního součinitele 

Emisní součinitel se pohybuje v rozmezí hodnot 0 < ε < 1. Nejniţší hodnoty u 

pevných těles mají některé kovy a slitiny, jejichţ povrchy jsou zrcadlově leštěné (Ag, Al, 

Cu, Au, bronz). Hodnota emisního součinitele u těchto povrchů můţe být aţ 0,02 ÷ 0,06. 

Naopak nejvyšší hodnotu mají drsné povrchy jako porcelán, malty, dřevo a to 0,82 ÷ 0,96. 

Velký emisní součinitel mívají také kapaliny. Příkladem můţe být voda od 0 °C 

do 100 °C, kdy je ε = 0,95 ÷ 0,96. U plynů mají větší vyzařovací schopnost pouze silnější 

vrstvy plynů tří a víceatomových [4].  

Objekt mající stejnou emisivitu pro všechny vlnové délky se nazývá šedé těleso. 

Pro toto těleso je Stefanův-Boltzmannův zákon obdobný. Uvádí, ţe celková energie šedého 

tělesa je stejná jako u černého tělesa stejné teploty sníţená o násobek ε [17]. 

E0= 𝜀. 𝜎. 𝑇4  [W.m
2
] (4.13) 

4.4   Prostup tepla přes reflexní oděv 

Prostup tepla přes reflexní oděv je mnoţství tepla, které se vymění mezi dvěma 

proudícími tekutinami, navzájem oddělenými stěnou nepropustnou pro hmotu, 

ale propustnou pro teplo. Stěnu mezi dvěma tekutinami tvoří reflexní oděv, který se skládá 

z několika vrstev [4]. Na následujícím obrázku (viz. Obr. 11) můţeme vidět znázornění 

moţného průběhu teploty při prostupu pětivrstvým reflexním oděvem. Příkladem by mohl 

být oděv USC-4.  
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Obr. 11 - Průběh teploty při prostupu tepla pětivrstvou stěnou 

Obecně lze hustotu tepelného toku stěnou vypočítat ze vzorce, který platí pro 

stěnu sloţenou z n těsně na sebe přiléhajících vrstev [4]. 

𝑞 =
𝑡1 − 𝑡2

1
𝛼1

+  
𝑙i

𝜆i
+

1
𝛼2

𝑛
𝑖=1

= 𝑘.  𝑡1 − 𝑡2         [𝑊. 𝑚−2]                             (4.14) 

Pro náš případ, kdy se stěna skládá z pěti vrstev, by byl vzorec v následujícím tvaru [4]: 

𝑞 =
𝑡1 − 𝑡2

1
𝛼1

+
𝑙1

𝜆1
+

𝑙2

𝜆2
+

𝑙3

𝜆3
+

𝑙4

𝜆4
+

𝑙5

𝜆5
+

1
𝛼2

= 𝑘.  𝑡1 − 𝑡2      [𝑊. 𝑚−2]                (4.15) 

Součinitel prostupu tepla  

Hodnota součinitele prostupu tepla vyjadřuje celkový tepelný odpor proti 

prostupu tepla. Udává mnoţství tepla, které projde jedním m
2
 za jednotku času při 

teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a zvenku 1 Kelvin. Obecně lze vyjádřit pro stěnu 

sloţenou z n těsně přiléhavých vrstev [4]:  

𝑘 =
1

1
𝛼1

+  
𝑙𝑖
𝜆𝑖

+
1
𝛼2

n
i=1

         𝑊. 𝑚−2. 𝐾−1                                                            (4.16)  
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4.5 Tepelné záření plamene 

Světelné jevy v plameni mohou vznikat z různých příčin. Plamen vodíku a oxidu 

uhelnatého hoří charakteristickým namodralým světlem a patří do oblasti chemické 

luminiscence. Při spalování uhlovodíků však vzniká ţlutý plamen, pocházející ze 

ţhnoucích částic uhlíku. Při postupném rozpadu paliva oxiduje vodík rychleji, nespálené 

produkty obsahují více uhlíku a nakonec z nich zbývá pomaleji hořící částice velikosti 

přibliţně 3 µm. Záření pevných částic v plamenu můţe několikanásobně převyšovat záření 

samotných plynů [4].  

Výpočet záření svítivého plamene je přibliţný z důvodu obtíţnosti určit stupeň 

černosti a střední efektivní teploty plamene. Příklady číselných hodnot černosti plamene 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 7 - Stupně černosti plamene [4] 

Druh plamene εpl 

Nesvítivý plamen proudu plynů 0,3 

Svítivý plamen antracitového prachu 0,45 

Svítivý plamen uhlí bohatý na prachové látky, dřeva 0,7 

Svítivý plamen mazutu 0,85 

Svítivý plamen benzínu 0,96 ÷ 0,99 

Efektivní hodnotu plamene není snadné určit, protoţe se mění v tloušťce a výšce 

vrstvy. V následující tabulce jsou uvedeny střední hodnoty teploty plamene, získané 

zkouškami při spalování.  

Tab. 8 Střední hodnoty teploty plamene [4] 

Druh hořlavé látky tpl, °C 

Rašelina, mazut 1000 

Dřevo, hnědé uhlí, ropa, petrolej, nafta 1100 

Černé uhlí, kaučuk, benzín 1200 

Hořlavé plyny 1300 ÷1500 
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Pro výpočet hustoty tepelného toku předávaného z prostoru vyplněného svítivým 

plamenem stěnám, které prostor obklopují, můţe být pouţit přibliţný vztah [4]: 

𝑞pl ,s = 𝜀pl . 𝜀s . 𝜎.  𝑇pl
4 − 𝑇s

4       𝑊. 𝑚−2                                                                 (4.17) 

4.6 Reakce lidského organizmu na teplo  

V praktické části této práce je namáhán reflexní oděv tepelnou radiací. Tato část 

práce je zde proto, abychom měli představu, jak jednotlivé hodnoty hustoty tepelného toku 

a teplot působí na lidský organizmus. 

Popáleninové poranění vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým, 

působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský organizmus. Dochází k částečné 

či úplné destrukci kůţe, eventuelně hlubších tkání. 

Kritická teplota pro kůţi člověka, kdy vznikají nevratné změny, je rovna 43,5 °C 

při působení 1 hodiny. Pokud dojde ke zvýšení teploty na 70 °C, popáleniny vznikají téměř 

okamţitě [11].  

Tab. 9 - Tepelný tok v závislosti na pocitu člověka [11] 

Hustota tepelného toku [W.m
-2

] Pocit člověka 

60 - 100 Vnímá teplo 

200 - 6000 Pociťuje teplo 

1000 - 2300 Pociťuje horko 

3000 - 5000 Pociťuje bolest 

 

Tab. 10 - Tepelný tok v závislosti na době působení a pocitu bolesti [11] 

Hustota tepelného toku [W.m
-2

] Doba působení [s] 

280 - 550 Neomezená 

625 - 1050 180 - 300 

1100 - 1600 40 - 60 

1680 - 2200 20 - 30 

2200 - 2800 12 - 14 

2800 - 3100 7 - 10 

nad 3500 2 - 5 
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5 Zkušební metody a požadavky na reflexní oděvy 

Česká technická norma ČSN EN 1486 určuje zkušební metody a poţadavky na 

reflexní oděvy. Tato kapitola bude zaměřena na popis těchto zkušebních metod 

a poţadavků zaměřených na sdílení tepla, odolnost proti teplu a povrchovou zapalitelnost. 

5.1 Sálavé teplo 

Pro zjištění chování reflexního oděvu při působení sálavého tepla stanovuje ČSN 

EN ISO 6942 dvě zkušební metody (metoda A a metodu B). Metoda A slouţí k vizuálnímu 

posouzení změn materiálu po působení sálavého tepla. Metodou B se zjišťuje ochranný 

účinek materiálů. Materiály mohou být zkoušeny buďto oběma metodami nebo jen jednou 

z nich [3].  

Zdroj sálání by měl v činnosti po době asi 5 minut dosáhnout teploty kolem 1100 

°C. Ke zkoušce podle metody A je zapotřebí jeden zkušební vzorek a ke zkouškám podle 

metody B nejméně tři vzorky pro kaţdou úroveň tepelného toku. Rozměr zkušebních 

vzorků je 230 mm x 80 mm. Teplota zkušební místnosti se musí pohybovat v rozmezí od 

15 °C do 35 °C [3].  

Hustoty dopadajícího tepelného toku by měly být zvoleny z úrovní [3]: 

a) nízké úrovně                   5 kW.m
-2 

a 10 kW.m
-2

 

b) střední úrovně                20 kW.m
-2 

a 40 kW.m
-2

 

c) vysoké úrovně                80 kW.m
-2

 

Metoda A 

Zkušební vzorek je upevněn k volně stojící konstrukci a vystaven určité úrovni 

sálavého tepla po určitou dobu. Úroveň sálání je regulována pomocí změny vzdálenosti 

mezi vzorkem a zdrojem sálání tepla. Po vystavení sálavému teplu jsou zaznamenány 

změny vzhledu vzorku a jeho jednotlivých vrstev. Zaznamenávají se jakékoliv změny 

zkoušeného materiálu, jako je například změna barevného odstínu, ztvrdnutí povrchu, 

zuhelnatění, přetrţení, roztavení [3].  

Metoda B 

 Zkušební vzorek je upevněn k volně stojící konstrukci a přidrţuje se v dotyku 

s přední plochou kalorimetru působením síly 2 N. Poţadované hustoty dopadajícího 



 

31 

 

tepelného toku se docílí pomocí správně zvolené vzdálenosti zkušebního vzorku od zdroje 

sálání. Pohyblivá clona se vytáhne a zaznamenává se počáteční bod sálání. Po dosaţení 

nárůstu teploty o 30 °C se pohyblivá clona opět uzavře.  

Stanoví se čas t12, který je potřebný k dosaţení nárůstu teploty o (12 ± 0,2) °C 

a čas t24, který je potřebný k nárůstu teploty o (24 ± 0,2) °C. Hodnoty se vyjádří jako index 

přestupu sálavého tepla [3]. 

5.2 Prostup tepla 

Podle normy ČSN EN 367 je stanovena metoda pro zjištění prostupu tepla 

oděvem. Materiály se zařazují podle vypočteného indexu prostupu tepla, který 

charakterizuje relativní ochranu uţivatele za určených zkušebních podmínek. 

Vzorky zkoušeného materiálu musejí být o rozměrech 140 mm x 140 mm a od 

kaţdého materiálu se zkoušejí nejméně 3 vzorky.  

Samotná zkouška materiálu probíhá tak, ţe vodorovně uloţený zkušební vzorek je 

zajištěn proti posunu a vystaven dopadajícímu teplenému toku hustoty 80 kW.m
-2

 

z plamene plynového hořáku umístěného pod ním. Teplo prostoupivší vzorkem se měří 

pomocí malého kalorimetru, který je v přímém kontaktu s horním povrchem vzorku. Čas, 

za který dojde ke zvýšení teploty kalorimetru o (24 ± 0,2) °C, se zaznamenává. Vypočítaný 

průměrný výsledek ze tří zkoušených vzorků je ,,index prostupu tepla (plamene)“ [2]. 

 

Obr. 12 - Zkouška prostupu tepla [2] 
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5.3 Odolnost proti teplu 

Kaţdý materiál pouţívaný v sestavě komponent v oděvní soupravě včetně průzoru 

a jakákoliv část uzavíracího systému, který je exponován v kontaktu s tělem, se nesmí 

tavit, odkapávat nebo se vznítit a nesmí se zmenšit o více neţ 5 % ve směru podélném 

i příčném ke směru výroby při teplotě 255 °C (± 1 °C) při zkoušení metodou podle ISO 

17493 [1].  

5.4 Omezená povrchová zapalitelnost 

Kaţdá jednotlivá vrstva sestavy oděvu musí splňovat následující poţadavky při 

zkoušení postupem A podle EN ISO 15025:2002. Sestava komponent vnější oděvní 

součásti musí být zkoušena aplikací zkoušeného plamene k povrchu vnějšího materiálu 

a k povrchu nejvnitřnější podšívky [1]. 

 Ţádný zkušební vzorek nesmí ţhnout aţ k hornímu nebo postranním okrajům. 

 Na ţádném vzorku se nesmí objevit díry. 

 Ţádný vzorek nesmí hořet nebo zanechávat roztavené zbytky. 

 Střední doba dohořívání plamene musí být ≤ 2 s.  

 Střední doba samovolného ţhnutí musí být ≤ 2 s. 
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Praktická část 

6 Metoda měření 

Cílem praktické části této diplomové práce bylo navrhnout a provést experiment, 

který by ověřil, jaký vliv na vlastnosti materiálové skladby oděvu má stav jeho reflexní 

vrstvy. Druhým praktickým úkolem bylo zjistit, jak ovlivní ochranné vlastnosti stav této 

vrstvy při zašpinění a poškození. 

Reflexní oděvy jsou konstruovány pro speciální hašení ohně a poskytují hasičům 

nejvyšší stupeň ochrany proti tepelné radiaci. Velké nároky jsou kladeny na odolnost proti 

dopadajícímu tepelnému toku a ohni. Praktická část zkoumá účinnost vnější reflexní vrstvy 

a vliv na ochranné vlastnosti při jejím zašpinění a poškození. Obecně měření 

probíhalo vystavením vzorku z reflexního oděvu tepelnému toku po dobu 6 minut. 

Hustota tepelného toku dopadajícího na vzorek byla stanovena na 7,5 kW.m
-2

 a docílena 

vzdáleností zdroje sálání od vzorku.  V průběhu měření byly zaznamenávány hodnoty 

teplot materiálové skladby, zdroje sálání a stavební tvárnice. Dále se měřila hustota 

tepelného toku, která prošla skrz zkoumaný vzorek oděvu. Zároveň s měřením 

termokamera snímala povrch vzorku a fotila v patnáctivteřinové sekvenci. 

6.1 Zkušební zařízení 

Celá zkušební sestava se skládá z následujících součástí: 

 Stavební tvárnice 

 Zdroj sálání 

 Stahovací ocelová páska na uchycení zkoušeného vzorku 

 Stínící odnímatelný plech 

 Zařízení vyuţitá k měření a zaznamenávání naměřených hodnot 

Stavební tvárnice 

Jedná se o vápenopískovou stavební tvárnici s výrobním označením SENDWIX 

8DF-LP AKU od společnosti KM Beta a.s. Volba této stavební tvárnice byla z důvodu její 

podobnosti tepelně technických parametrů k lidskému tělu. Hodnoty tepelné vodivosti 

a tepelné kapacity se přibliţně podobají. Tvárnice má na čelní straně, kde probíhá měření, 
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strţené hrany kvůli lepšímu napnutí zkoušených vzorků. Šíře čelní strany tvárnice je 25,9 

cm a výška 25,7 cm (665,63 cm
2
). 

Stahovací ocelová páska na uchycení zkoušeného vzorku 

Jde o stahovací ocelovou pásku, která slouţila pro uchycení vzorku na povrch 

stavební tvárnice o šířce 1 cm. Stahování pásky bylo nastavitelné jedním kříţovým 

šroubem. 

6.1.1 Zdroj sálání 

Jedná se o infračervený sálavý panel, který uţívá k dosaţení nejvyššího výkonu 

tavný křemen. Maximální teplota udávaná výrobcem je 981 °C a 60 W.cm
-2

. Při měření 

bylo dosaţeno maximální teploty panelu 941,8 °C po 25 minutách. Rozměry panelu jsou 

15 cm na výšku a 25 cm na šířku. Celková vyzařovaná plocha panelu je 375 cm
2
. Příkon 

zdroje sálání je roven 3600 W. V příloze B na grafu 1 a 2 jsou znázorněny průměrné 

hodnoty teplot dosahované při experimentálním měření oděvů. 

Elektromagnetické záření zdroje sálání 

Pomocí Weinova posunovacího zákona můţeme určit vlnovou délku, na které 

dochází k maximálnímu vyzařování energie. Platí, ţe čím je vyšší termodynamická teplota, 

tím se zkracuje vlnová délka. Následující výpočty jsou vztaţeny na dokonale černé těleso 

[4]. 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2898

𝑇
     [µm.K] (6.1) 

Kaţdé měření bylo započato, kdyţ zdroj sálání dosáhl teploty 938 °C 

(1211,15 K). Vlnová délka, na které vyzařuje zdroj maximální energii při této teplotě, je 

rovna: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2898

𝑇
=

2898

1211,15
= 2,3928 µ𝑚. 𝐾    

Zčásti si můţeme výsledek zkontrolovat podle tabulky 6, podle které nám 

vychází, ţe vypočítaná hodnota patří do infračerveného záření. Dále jsme schopni určit 

rozmezí vlnových délek, ve kterých dochází k vyzáření přibliţně 95 % energie podle: 

𝜆. 𝑇 =  1,5. 103  ÷  1,4. 104   [µm.K]  (6.2) 
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Pro pouţitý zdroj sálání o teplotě 938 °C vycházejí hodnoty vlnových délek od  

1,6 µm.K do 14,9 µm.K. 

Dále byl proveden výpočet spektrální intenzity záření v závislosti na délce vlny 

a absolutní teplotě podle Planckova zákona. Výsledné hodnoty jsou znázorněny v 

následujícím grafu.  

 

Graf 1 - Spektrální intenzita záření zdroje sálání 

6.1.2 Zařízení využitá k měření a zaznamenávání naměřených hodnot 

 ALMEMO 2890-9 – Zařízení slouţící k měření a zaznamenávání naměřených 

hodnot s devíti vstupními kanály, dvěma výstupními a intervalem zápisu 

nastaveným po 1 s. 

 Snímač tepelného toku SBG01- Jde o vodou chlazený snímač Schmidt - Boelter, 

který má rozsah měření od 5 do 10 kW.m
-2

. Hodnota emisivity je nad 0,95, odezva 

měření < 450 ms a spektrální rozsah do 50 000 nm. 

 Flexibilní snímač prostupujícího tepelného toku FQA0XX- Snímač je vyroben 

z teflonu a jeho tepelná odolnost je do 150 °C.  Rozměry 180 x 100 x 06 mm. 
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 Termokamera FLIR T640 – Termokamera měří teploty od - 40 do 2000 °C. 

Nastavena byla sekvence focení po 30 s. Dále byla kamera vyuţita pro zjištění 

emisivity povrchu. 

 Platinové teplotní čidlo PT1000 - 1000R – Teplotní rozsah od -50 do 500 °C o 

rozměrech 3 x 2 x 1,25 mm. Umístění 3 mm pod povrchem ve stavební tvárnici na 

straně umístění zkušebního vzorku.  

 Termočlánek typu K – Při měření bylo vyuţito dvou druhů termočlánků typu K. 

Prvním jsou tři termočlánky typu K, napojené do jednoho vstupního konektoru 

Almemo. Druhým je termočlánek typu K o délce 3 m a průměru 1 mm. 

 Analytická váha CITIZEN – slouţí pro velmi přesné měření  

 Notebook – slouţil pro zjištění emisivity povrchů pomocí programu FLIR TOOLS  

 

V průběhu experimentů bylo měřeno a zaznamenáváno celkem osm hodnot na 

přístroj Almemo 2890-9. První sledovanou hodnotou byla teplota zdroje sálání. Měření 

probíhalo pomocí termočlánku typu-K, který byl umístěn v otvoru pro měření teploty na 

boční straně sálavého panelu. Hustota tepelného toku dopadajícího na povrch vzorku byla 

měřena pomocí snímač tepelného toku SBG01, který byl uchycen na laboratorní stojan. 

Teploty vrstev zkušebního vzorku byly zjišťovány třemi termočlánky typu K, napojené do 

jednoho vstupního konektoru Almemo. První výstup byl umístěný uprostřed na vnější 

straně zkoušeného vzorku, druhý 1 cm nad středem v mezivrstvě a třetí 1 cm pod středem 

z vnitřní strany. Hodnota hustoty tepleného toku, která projde skrze vzorek, byla 

zjišťována pomocí flexibilního snímače  tepelného toku FQA0XX. Tento snímač byl 

připevněn na stěnu stavební tvárnice pomocí teplovodivé pasty. Další měřenou hodnotou 

byla teplota 2 mm pod povrchem čelní strany stavební tvárnice. Zde bylo umístěno 

platinové teplotní čidlo PT1000 - 1000R. Povrch vzorku byl při měření snímán termokamerou 

FLIR T640, která stála ve vzdálenosti 120 cm od povrchu vzorku a zaznamenávala 

fotografie v patnáctivteřinové sekvenci. 
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Obr. 13 - Měřící soustava 

 

Obr. 14 - Stavební tvárnice se snímačem FQA0XX 
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Obr. 15 - Zdroj sálání a stavební tvárnice 

6.2 Zjištění emisivity povrchu vzorků 

Zjištění emisivity povrchu lesklého materiálu je problematické. Při sniţující se 

emisivitě měřeného povrchu dochází ke zvyšování vlivu odraţené teploty na stanovení 

výsledné povrchové teploty. Stanovení probíhalo vţdy při příchodu do laboratoře, kdyţ je 

teplota v místnosti ustálená. V tu chvíli můţeme obecně předpokládat, ţe teplota vzorku 

bude stejná, jako teplota v místnosti. K měření byla uţívána termokamera FLIR T640, 

která umoţňuje ruční nastavení okolních podmínek a samotné emisivity.  

Termokamera byla postavena 1,2 m od vzorku, zaměřena na střed a zadány 

hodnoty okolí. Nyní bylo potřeba nastavit odraţenou teplotu. Prakticky se jedná o objekty 

v okolí, které se mohou v měřeném povrhu tepelně „odráţet“. K jejímu zjištění poslouţila 

zmačkaná hliníková fólie, která zabezpečuje co nejlepší odrazivost ploch. Změřená 

odraţená teplota se nyní nastavila do termokamery, pro zjištění emisivity povrchu. Celé 

měření odraţené teploty probíhalo při nastavení emisivity 1. Hodnoty emisivity povrchu u 

jednotlivých vzorků jsou s tolerancí ± 0,02. Důvodem je určitá nepřesnost metody, se 

kterou byla emisivita určena. Přesnost určení emisivity se zvyšuje s rostoucím rozdílem 

teploty zkoumaného povrchu a teplotou okolí.    

Pro potvrzení zjištěných hodnot měl poslouţit bezkontaktní teploměr Raytek 

Raynger ST, který umoţňuje nastavení hodnoty emisivity. Při měření se ukázalo, 

ţe zařízení nedokáţe u reflexních povrchů měřit teplotu zcela přesně. Při změně úhlu 
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snímání se teplota neustále měnila. Pokus potvrzení hodnot tímto zařízením tedy nebyl 

moţný. 

6.3 Vzorky pro měření 

Všechny zkoušené vzorky měly rozměry 40 cm x 26 cm. Tento rozměr byl volen 

z důvodu velikost čelní strany tvárnice a způsobu upevnění. Měření probíhalo na vzorcích 

připravených z reflexního oděvu OL 2 vyrobeného roku 1989 a USC-4. Popis oděvu OL 2 

je uveden v kapitole 2.2 a USC-4 je popsaný v kapitole 2.5. Oděv OL 2 nesl na některých 

částech známky uţívání a stárnutí. Jednalo se hlavně o místa, kde byl oděv ohýbán. Zbylé 

rovné plochy byly zachovány v bezvadném stavu bez známek poškození. Jako 

nejvhodnější pouţitelné plochy pro odebrání vzorku byly zvoleny kalhoty v části stehen a 

rukávy blůzy. Na kratších stranách odebraného vzorku byl okraj přelepen textilní černou 

lepicí páskou, z důvodu zamezení párání a lepší manipulace.  

Jednotlivé vrstvy odebraných vzorků byly změřeny kalibrovaným mikrometrem. 

U oděvu OL 2 bylo zjištěno, ţe tloušťka pokovení se skelnou tkaninou a teflonem má 

0,41 mm a vrstva bavlny 0,65 mm.   

 

Obr. 16 - Čistý vzorek OL 2 

Oděv USC-4 byl v zánovním stavu. Nikde nebyly vidět známky pouţití nebo 

poškození. Vzorky byly odebrány z části kalhot, kde byla plocha oděvu rovná. Pomocí 

mikrometru byla zjištěná tloušťka pokovené vrstvy se sklenými vlákny 0,34 mm, 

termoizolace 0,82 mm a bavlny s pokovením 0,6 mm. 
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Obr. 17 - Čistý vzorek USC-4 

 

Obr. 18 - Srovnání reflexní vrstvy oděvů 

Dalším krokem bylo umístění termočlánků typu K. Pro docílení co nejlepšího 

kontaktu termočlánku s povrchem byla pouţita k upevnění Nomexová nit. První 

termočlánek (1) byl umístěn na vnější straně ve středu vzorku. Druhý termočlánek (2) byl 

umístěn do mezivrstvy 1 cm nad středem a 1 cm pod střed byl umístěn třetí termočlánek 

(3), nacházející se na zadní straně. Rozmístění termočlánků je patrné z obrázku 19. 
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Termočlánky byly vedeny po reflexní vrstvě a chráněny zabalením do hliníkové fólie. U 

USC – 4 byl termočlánek v mezivrstvě umístěn za termoizolační vrstvu oděvu. 

 

Obr. 19 - Umístění termočlánků na vzorku 

6.3.1 Zašpinění vzorku 

Měření probíhalo i se zašpiněným vzorkem zplodinami hoření. Samotné zašpinění 

bylo provedeno nad hořící kapalinou. Do úzké vaničky o šířce 28 cm byla nalita a zapálena 

hořlavá kapalina. Následně byl celý vzorek třikrát, co nejsouměrnějším pohybem, protaţen 

nad hořící kapalinou, čímţ došlo k zašpinění vzorku zplodinami hoření. Pouţitou hořlavou 

kapalinou byl tekutý podpalovač značky PEPO, který se skládá z uhlovodíků C11-C14, n-

n-alkanů, isoalkanů s obsahem < 2% aromatů. 

Zašpinění jsem se snaţil definovat přibliţným mnoţstvím a emisivitou. Zjistit 

přesné mnoţství ulpělých zplodin hoření na vzorku je dosti komplikované. I přes snahu 

není vrstva zakouření nikdy zcela souměrná na celé ploše. Ke zjištění přibliţného mnoţství 

zplodin byl proveden stěr ze dvou předem určených míst o známé velikosti. Jednalo se 

o dvě plochy o 1 cm
2
, které se nacházely úhlopříčně od sebe. Zašpiněný vzorek byl 

připevněn na stavební tvárnici a následně došlo z těchto ploch ke stěru vatovou tyčinkou 

před započetím měření. Odebraný stěr byl ihned zváţen na laboratorní váze. Bylo zjištěno, 

ţe na 2 cm
2
 vzorku z oděvu OL 2 se nachází 0,0015 g zplodin. Na celé zkoušené ploše, 

která se nacházela na čelní straně tvárnice, bylo tedy přibliţně 0,499 g. Hodnota emisivity 

byla stanovena na 0,52 ± 0,02.   
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Obr. 20 - Zašpiněný vzorek OL 2 

Stejným způsobem se postupovalo i u zašpinění vzorku z oděvu USC – 4. Zde 

bylo zjištěno, ţe na 2 cm
2
 se nachází 0,0022 g zplodin. Na zkoušené ploše, nacházející se 

na čelní straně tvárnice, se tedy nacházelo přibliţně 0,732 g. Hodnota emisivity byla 

zjištěna 0,62 ± 0,02. 

 

Obr. 21 - Zašpiněný vzorek USC – 4 

Prvotní myšlenkou, jak zašpinit vzorky, bylo pomocí sazí z komínového tělesa, 

které vede od kotle na tuhá paliva. Kousky sazí byly rozemlety v kulovém mlýnu. Dále 
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bylo zvoleno toluenové rozpouštědlo pro rozpuštění namletých sazí. Při smíchání vznikla 

suspenze, která se dala aplikovat na povrch vzorků. Při aplikaci zůstala na povrchu pevná 

sloţka a rozpouštědlo se vypařilo. Výsledkem byl zašpiněný povrch, který nebyl 

stejnoměrný a v reálných podmínkách méně pravděpodobně dosaţitelný. Z tohoto důvodu 

bylo od daného postupu ustoupeno. Na následujícím obrázku 22 vidíme zašpinění 

reflexního povrchu rozemletými sazemi smíchanými s rozpouštědlem v třech různých 

poměrech. 

 

Obr. 22 - Zašpinění rozemletými sazemi 

6.3.2 Opotřebení reflexní vrstvy vzorku 

Další měření probíhala při simulaci opotřebení a moţném poškození reflexní 

vrstvy. K tomuto byl vyuţit smirkový papír o hrubosti 80, kdy s ním bylo desetkrát co 

nejsouměrněji přejeto přes reflexní vrstvu. Tím došlo k mírnému narušení souvislé reflexní 

vrstvy a zmatnění. Rozdíl od nepoškozené reflexní vrstvy je dobře viditelný na 

následujícím obrázku 23. Toto porušení reflexní vrstvy by mohlo nastat opotřebením, 

ošoupáním nebo stářím a opadáváním pokovení vláken. 

U oděvu OL 2 bylo velmi jednoduché narušit reflexní vrstvu. Stačilo několik 

kontaktů se smirkovým papírem a úbytek pokovení byl velmi značný.  
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Obr. 23 - Porovnání nepoškozené reflexní vrstvy s poškozenou OL 2 

Určit stupeň, jak hodně bylo opotřebení simulováno, je provedeno opět pomocí 

emisivity a hmotnosti. Měřením bylo zjištěno, ţe emisivita je přibliţně 0,47 ± 0,02. Úbytek 

hmotnosti se zjišťoval na laboratorní váze. Nejdříve se zváţil neporušený čistý vzorek. 

Následně byla provedena úprava povrchu smirkovým papírem a povrch byl vyčištěn 

mokrou houbičkou z polyuretanu. Vzorek se nechal vysušit a následně se opět zváţil. U 

vzorku z oděvu OL 2 byl zjištěn pokles hmotnosti o 0,3407 g.  

U oděvu USC – 4 se postupovalo stejným způsobem. Rozdílem oproti oděvu 

OL 2 je odolnost reflexní vrstvy. Při stejném namáhání pokovené vrstvy bylo poškození 

minimálně patrné, ale došlo ke značnému zmatnění reflexní vrstvy. 

 

Obr. 24 - Porovnání nepoškozené reflexní vrstvy s poškozenou USC – 4 
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Pokles hmotnosti po zbroušení vzorku z oděvu USC – 4 činil 0,3276 g. Zjištěná 

emisivita měla hodnotu 0,35 ± 0,02. 

6.4 Postup měření  

Měření probíhala ve školní laboratoři, kde nedocházelo k proudění vzduchu. 

Teplota v místnosti se při měření vzorků z oděvu OL 2 pohybovala na hodnotě 

21 °C ± 2 °C a teplota stavební tvárnice byla v rozmezí 21 °C – 22 °C. Při měření vzorků 

z oděvu USC-4 se teplota v místnosti zvýšila na 26 °C ± 2 °C a teplota tvárnice se 

pohybovala v rozmezí 26 °C – 27 °C. Tento nárůst teploty způsobila porucha v regulaci 

ústředního topení na budově C Fakulty bezpečnostního inţenýrství. Následkem zvýšení 

teploty byla změna počáteční teploty stavební tvárnice. Po ukončení měření oděvu USC - 4 

bylo provedeno opakované měření se vzorkem z oděvu OL 2 při teplotě tvárnice 26 °C -

27°C (hodnoty jsou uvedeny v příloze C). Toto měření mělo ukázat, jestli vyšší teplota 

stavební tvárnice neovlivnila prostup tepla natolik, ţe by porovnání oděvů ze zjištěných 

hodnot nebylo moţné. Po vyhodnocení měření bylo patrné, ţe tato skutečnost neovlivnila 

hodnoty natolik, aby nemohlo dojít k porovnání jednotlivých oděvů.  

Před zahájením měření bylo potřeba vhodně sestavit měřící soustavu. Stavební 

tvárnice byla poloţena na stolek vyrobený z nehořlavých materiálů a zdroj sálání nastaven 

tak, aby střed zářiče byl vodorovně se středem čelní strany tvárnice. Dále byla ověřena 

rovnoběţnost plochy záření a čelní strany tvárnice. Následovalo zjistit, jakou vzdálenost 

zdroje sálání od tvárnice zvolit, aby hodnota dopadající hustoty tepelného toku na vzorek 

činila 7,5 kW.m
-2

. Měření tepleného toku probíhalo radiometrem, který jsem umístil 

v místě středu čelní strany tvárnice. Posunem zdroje sálání docházelo k úpravě hodnoty 

dopadajícího tepelného toku. Vzdálenost odpovídající 7,5 kW.m
-2

 byla jištěna ve 

vzdálenosti 32,5 cm. Na tuto vzdálenost byl zářič umístěn a po celou dobu měření s ním 

nebylo hýbáno.  

Následovalo upevnění vzorku k tvárnici. K tomu poslouţila ocelová stahovací 

páska a dva kusy ocelové pásoviny o rozměru 30 x 6 x 250 mm zabalené do hliníkové 

fólie. Tyto komponenty zabezpečily napnutí a přiléhání vzorku k povrchu tvárnice. Po 

dokončení byla všechna zařízení uţívaná k měření zapojena do měřící ústředny ALMEMO 

2890-9 a radiometr postaven vpravo od tvárnice do osy s povrchem vzorku. Data 

z radiometru slouţila k pozorování moţného výkyvu hustoty tepleného toku. Hodnota 
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měřená radiometrem nebyla rovna dopadající hustotě tepelného toku na střed vzorku, 

protoţe byl umístěn mimo osu zářiče. Nastavená sekvence zápisu měřených hodnot 

zařízením ALMEMO 2890-9 se rovnala 1 s. 

Dalším krokem bylo postavit a zaměřit termokameru. Vzdálenost ustavení byla 

určena na 1,2 m a nastavena sekvence focení po 15 s. K zapnutí focení došlo vţdy při 

spuštění zaznamenávání hodnot na zařízení ALMEMO 2890-9. 

Před spuštěním zdroje sálání byla tvárnice se vzorkem zastíněna ocelovým 

plechem. Důvodem bylo, aby nedocházelo k tepelnému namáhání vzorku, před dosaţením 

poţadované hodnoty hustoty tepelného toku. Po nahřátí zdroje sálání bylo zapnuto 

zaznamenávání měřených hodnot a ocelový plech odstraněn. 

Kaţdý vzorek byl tepelně namáhán po dobu 6 minut. Následně došlo k vypnutí 

zdroje sálání. Další měření probíhala po ustálení teplot a dosaţení původní teploty stavební 

tvárnice. Tento postup měření byl aplikován třikrát na kaţdý zkoušený vzorek. 
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7 Vyhodnocení měření 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, měření proběhlo na vzorcích 

odebraných ze středního (OL 2) a těţkého (USC - 4) reflexního oděvu. U kaţdého 

proběhlo měření s čistým nepoškozeným vzorkem, se zašpiněným vzorkem zplodinami 

hoření a s poškozenou reflexní vrstvou. Výsledky zjištěné měřením čistého a 

nepoškozeného vzorku slouţily jako stěţejní, od nichţ se dále porovnávalo chování při 

dalších stavech reflexní vrstvy. 

Všechny hodnoty naměřené při experimentu byly zpracovány a byly vypočítány 

průměrné hodnoty ze všech tří měření pro jednotlivé stavy. 

7.1 Výsledky měření reflexního oděvu OL 2  

Jedná se o střední RO, který je sloţen celkem ze čtyř vrstev materiálu. Jeho 

přesný popis je uveden v kapitole 2.2. S oděvem se v průběhu měření dobře pracovalo. 

Všechny pouţité materiály na skladbu oděvu jsou poddajné, coţ znamenalo jednoduché 

vyrovnání a napnutí sendviče na zkušební tvárnici. 

7.1.1 Čistý vzorek OL 2 

Na následujícím grafu 2 vidíme, ţe při vystavení vzorku zvolené hustotě 

tepelného toku okamţitě (t = 0 s) dochází k rychlému nárůstu teplot měřených 

termočlánky. Postupem času se teplota stabilizuje. Nejvyšší teploty a nejstrmějšího nárůstu 

teplot bylo dosaţeno na vnější vrstvě vzorku, kam dopadal přímý tepelný tok. Postupným 

přibýváním materiálové skladby docházelo k pomalejšímu nárůstu teplot a niţším 

hodnotám maximální teploty. Nejniţší teplota byla dosaţena na stavební tvárnici, která 

měla největší ochranu materiálovou skladbou. Maximální hodnoty, dosaţené při měření 

s čistým vzorkem z oděvu OL 2, jsou uvedeny v tabulce 9.  

Na grafu 3 můţeme pozorovat nárůst prostupující hustoty tepelného toku oděvem 

v čase. Při vystavení vzorku tepelnému toku došlo k rychlému nárůstu prostupující hustoty 

tepelného toku. Tento nárůst trval přibliţně do času t = 90 s a následně došlo ke stabilizaci. 

Maximální hodnota naměřena snímačem tepelného toku SBG01  činila 921,4 W.m
-2

 . 
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Graf 2 - Průběh teplot materiálové skladby čistého vzorku oděvu OL 2 při působení hustoty 

tepelného toku 7,5 kW.m
-2

 

 

Graf 3 - Průběh hodnot hustoty tepelného toku u čistého vzorku z oděvu OL 2 
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Tab. 11 - Maximální teploty dosažené při měření čistého vzorku 

Čistý vzorek 
Vnější 

vrstva 

Vnější povrch 

bavlny 
Vnitřní vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Maximální 

teplota [°C] 
103,2 96,5 68,8 39,2 

 

7.1.2 Zašpiněný vzorek 

Na grafu 4 vidíme, ţe došlo k velkému nárůstu teplot v materiálové skladbě 

způsobeného zašpiněním oproti čistému vzorku. Maximální teplota dosaţena na vnější 

straně vzorku dosahovala 168,8 °C, coţ je skoro 64 % nárůst ve srovnání s čistou reflexní 

vrstvou. Teplota se zvýšila na všech měřených místech. Maximální teploty jsou uvedeny 

v tabulce 12.  

Došlo také k nárůstu prostupující hustoty tepleného toku. Průběh naměřených 

hodnot s teplotou v čase je uveden v grafu 5. Maximální hustota tepelného toku naměřená 

na snímači měla hodnotu 1710,5 W.m
-2

, coţ je 85 % nárůst oproti čistému stavu a ke 

stabilizaci došlo přibliţně ve 210 s. Po dokončení měření bylo zpozorováno, ţe vrstva 

bavlny částečně změnila svou barvu. Nejvíce došlo k degradaci bavlny ve středu vzorku, 

jak je vidět na obrázku 1 v příloze A.     

 

Graf 4 - Průběh teplot materiálové skladby zašpiněného vzorku z oděvu OL2  při působení 

hustoty tepleného toku 7,5 kW.m
-2
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Graf 5 - Průběh hodnot hustoty tepelného toku u zašpiněného vzorku z oděvu OL 2 

 

Tab. 12 - Maximální teploty dosažené při měření zašpiněného vzorku 

Zašpiněný 

vzorek 

Vnější 

vrstva 

Vnější povrch 

bavlny 
Vnitřní vrstva 

Čelní 

strana 

tvárnice 
Maximální 

teplota [°C] 
168,8 164,4 106,1 47,6 

 

7.1.3 Poškozená reflexní vrstva 

Tento vzorek měl simulovat opotřebené místo na reflexním oděvu. Při tomto 

měření bylo dosaţeno nejvyšších hodnot teploty a prostupující hustoty tepelného toku. 

Důvodem bylo mírné porušení povrchové vrstvy vzorku a zhoršení reflexivních vlastností 

povrchu. Jak vidíme na grafu 6, jiţ po 60 s dosáhla vnitřní strana vzorku teploty přes 

100 °C. Od času t = 0 s do t = 120 s docházelo k rychlému nárůstu teplot ve všech částech 

vzorku. Maximální teploty naměřené s tímto vzorkem jsou uvedeny v tabulce 13.  
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Prostupující hustota tepelného toku měl maximální hodnotu 1934,9 W.m
-2

. K jeho 

stabilizaci došlo v čase t = 90 s. Průběh nárůstu hustoty tepelného toku měřeného 

snímačem SBG01 s teplotou v čase je patrný z grafu 7. 

 

Graf 6 - Průběh teplot materiálové skladby vzorku oděvu OL 2 s poškozenou reflexní 

vrstvou při působení hustoty tepelného toku 7,5 kW.m
-2

 
 

 

Graf 7 - Průběh hodnot hustoty tepelného toku u vzorku z oděvu OL 2 s poškozenou reflexní 

vrstvou 
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Tab. 13 - Maximální teploty dosažené při měření vzorku s poškozenou reflexní vrstvou 

Poškozená 

reflexní vrstva 

Vnější 

vrstva 

Vnější povrch 

bavlny 
Vnitřní vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Maximální 

teplota [°C] 

178,4 172,1 150,4 45,6 

 

7.1.4 Porovnání výsledků měření oděvu OL 2 

Graf 8 a 9 nám ukazuje maximální hodnoty, které byly naměřeny při experimentu. 

Přehledně zde můţeme porovnat, jak ovlivnily jednotlivé změny stavu reflexní vrstvy 

účinnost oděvu. Nejvyšších hodnot bylo dosaţeno při poškození reflexní vrstvy. 

Pokud porovnáme výsledné hodnoty s hodnotami uvedenými v kapitole 4.6, 

zjistíme, ţe bezpečný je pouze čistý oděv. U zbylých dvou stavů reflexní vrstvy jsou 

hodnoty dosti vysoké. Uţ po 20 – 30 s by prostupující hustota tepelného toku působila 

pocity bolesti. Kritická teplota pro lidskou kůţi byla překročena na tvárnici uţ v 6 

minutách expozice vzorků a delší expozicí by nadále stoupala. Dalším nebezpečím by byla 

teplota vnitřní vrstvy vzorku. Zde byly překročeny hodnoty i druhé kritické teploty, která 

způsobuje okamţité popáleniny. V místech, kde oděv přesně doléhá na uţivatele (ramena, 

paţe, stehna) hrozí nejvyšší nebezpečí. Reflexní oděvy se oblékají na ribano vyrobené 

z bavlny. Nelze zaručit, ţe při takto vysokých hodnotách ribano sníţí hodnoty na 

bezpečnou mez.  

 

Graf 8 - Porovnání maximálních naměřených teplot u oděvu OL 2 
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Graf 9 - Porovnání maximálních hodnot prostupující hustoty tepleného toku u oděvu OL 2 

7.2 Výsledky měření reflexního oděvu USC - 4 

Jde o těţký reflexní oděv, který je sloţen z pěti vrstev. Rozdílem, oproti ostatním 

oděvům tohoto typu, je reflexní vrstva na vnitřní straně oděvu. Přesný popis je uveden 

v kapitole 2.5. V porovnání s OL 2 má oděv USC – 4 niţší emisivitu, tedy lepší reflexivní 

vlastnost. Nevýhodou je malá poddajnost a špatné tvarování. Nespornou výhodou je 

mechanická odolnost reflexní vrstvy a její nízká hodnota emisivity. 

7.2.1 Čistý vzorek  

Na grafu 10 vidíme, ţe při vystavení vzorku tepelnému toku v čase t = 0 s dochází 

k rychlému nárůstu teploty pouze na vnější vrstvě vzorku. U termoizolační a vnitřní vrstvy 

dochází k nárůstu teploty znatelně pomaleji. Oděv USC – 4 dosahuje vyšších naměřených 

hodnot na vnější i vnitřní vrstvě ve srovnání s oděvem OL 2, jak vidíme v tabulce 14. 

Naopak niţší hodnoty jsou naměřeny na stavební tvárnici a prostupující hustotě tepelného 

toku, coţ je patrné z grafu 11. Vysvětlením je povrch vnitřní vrstvy oděvu, který má 

nízkou emisivitu. Čím niţší je hodnota emisivity, tím efektivita tepelného vyzařování 

klesá. Následkem je akumulace tepla v materiálu oděvu a zvyšující se teplota ve vrstvách. 
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Maximální naměřená hodnota hustoty tepelného toku za vzorkem měla hodnotu 

234,9 W.m
-2

. Tato hodnota je v porovnání s oděvem OL 2 niţší o 74 %. Teplota stavební 

tvárnice se za dobu měření zvýšila průměrně o 4 °C. Pokud opět porovnáme tuto hodnotu 

s hodnotou oděvu OL 2, kde nárůst teploty byl v průměru 18 °C, vychází pokles o 77 %. 

 

Graf 10 - Průběh teplot materiálové skladby čistého vzorku oděvu USC - 4 při působení 

hustoty tepelného toku 7,5 kW.m
-2

 

 

Graf 11 - Průběh hodnot hustoty tepleného toku u čistého vzorku z oděvu USC - 4 
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Tab. 14 - Maximální teploty dosažené při měření čistého vzorku USC - 4 

Čistý vzorek 
Vnější 

vrstva 

Vnitřní povrch 

termoizolace 
Vnitřní vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Maximální 

teplota [°C] 

119,7 82 71,9 30,7 

 

7.2.2 Zašpiněný vzorek 

Díky zašpinění vzorku zplodinami hoření došlo ke zvýšení hodnoty emisivity. 

Tato změna povrchu měla za následek zvýšení měřených teplot, jak je vidět na grafu 12. 

Maximální teplota dosaţená na vnější vrstvě měla hodnotu 223,6 °C, coţ je 87 % nárůst ve 

srovnání s čistou reflexní vrstvou. Dále došlo k znatelně strmějšímu nárůstu teplot 

v dalších částech materiálové skladby od času t = 0 do času t = 100 s. Maximální naměřené 

teploty jsou uvedeny v tabulce 15.  

V grafu 13 vidíme průběh nárůstu prostupující hustoty tepelného toku při 

vystavení vzorku zdroji sálavého záření. V porovnání s čistým stavem jde o více neţ 

čtyřnásobný nárůst. Maximální naměřená hodnota se rovnala 1020,6 W.m
-2

. Po ukončení 

měření a kontrole jednotlivých vrstev skladby vzorku byla zjištěna změna barvy 

termoizolační vrstvy. Poškození termoizolační vrstvy je patrné z obrázku 2 v příloze A.  

Srovnání hodnot u oděvů USC – 4 a OL 2 v zašpiněném stavu není v tomto 

případě moţné. Vnější vrstvy oděvů mají velmi rozdílný povrch a hodnoty emisivity. 

Obecně můţeme podle naměřených hodnot konstatovat, ţe oděvem USC – 4 projde méně 

tepelného toku při stejném mnoţství zplodin hoření na vnější vrstvě.   
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Graf 12 - Průběh teplot materiálové skladby zašpiněného vzorku z oděvu USC - 4 při působení 

hustoty tepleného toku 7,5 kW.m
-2

 

 

 

Graf 13 – Průběh hodnot hustoty tepelného toku u zašpiněného vzorku z oděvu USC - 4 
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Tab. 15 - Maximální teploty dosažené při měření zašpiněného vzorku USC - 4 

Zašpiněný vzorek 
Vnější 

vrstva 

Vnitřní povrch 

termoizolace 
Vnitřní vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Maximální 

teplota [°C] 

223,6 202,9 124,1 40,7 

 

7.2.3 Poškozená reflexní vrstva 

Tímto vzorkem bylo simulováno opotřebení reflexní vrstvy. Došlo tím 

ke zmatnění povrchu a zvýšení hodnoty emisivity. Ve srovnání s oděvem OL 2 je 

mechanická odolnost reflexní vrstvy oděvu USC – 4 mnohem vyšší. Díky tomu došlo 

k minimálnímu poškození i při vyšším mechanickém namáhání. 

Vliv poškození reflexní vrstvy na průběh teplot ve vrstvách materiálové skladby 

vzorku vidíme na grafu 14. Je zde patrné, ţe došlo ve všech částech ke zvýšení teploty. 

Procentuální nárůst teploty povrchu ve srovnání s čistým stavem je 38 %. Na grafu 15 

vidíme průběh hodnot prostupující hustoty tepleného toku po dobu měření. 

 

Graf 14 - Průběh teplot materiálové skladby vzorku z oděvu USC - 4 s poškozenou reflexní 

vrstvou při působení hustoty tepelného toku 7,5 kW.m
-2
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Graf 15 – Průběh hodnot hustoty tepelného toku u vzorku z oděvu USC - 4 s poškozenou 

reflexní vrstvou 

 

Tab. 16 Maximální teploty dosažené při měření vzorku s poškozenou reflexní vrstvou USC - 4 

Poškozená 

reflexní vrstva 

Vnější 

vrstva 

Vnitřní povrch 

termoizolace 
Vnitřní vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Maximální 

teplota [°C] 

165,2 132,9 123,1 37,6 

 

7.2.4 Porovnání výsledků měření oděvu USC - 4 

V grafu 16 a 17 jsou uvedeny přehledně maximální naměřené hodnoty, kterých 

bylo při měření vzorků z oděvu USC – 4 dosaţeno. Slouţí pro lepší přehled, jak jednotlivé 

změny stavu reflexní vrstvy ovlivnily měřené hodnoty.  

Pokud porovnáme tyto hodnoty s hodnotami v kapitole 4.6, zjistíme, ţe 

k překročení kritické teploty na tvárnici při ţádném měření nedošlo. Toto platí pouze pro 

naše podmínky měření. Při zvýšení doby expozice by teplota stále stoupala. Prostupující 

hustota tepelného toku u čistého vzorku byla bezpečná. U dalších stavů reflexní vrstvy by 
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hodnoty mohly po 180 – 300 s způsobovat pocity bolesti. Při všech měřeních byly zjištěny 

vysoké teploty na vnitřní vrstvě vzorku. Tyto hodnoty přesahovaly 70 °C, coţ by v přímém 

styku oděvu s kůţí člověka znamenalo okamţité popáleniny. 

 

Graf 16 - Porovnání maximálních naměřených teplot u oděvu USC - 4 

 

 

Graf 17 - Porovnání maximálních hodnot prostupující hustoty tepleného toku u oděvu USC - 4 
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7.3 Srovnání výsledků reflexních oděvů s běžnými zásahovými oděvy  

V dnešní době se technologie výroby a kvalita pouţívaných materiálů stále 

zdokonaluje. Běţné zásahové oděvy specifikované evropskou normou EN 469 poskytují 

lepší ochranné vlastnosti a odolnost neţ dříve. Abychom zjistili, jestli i v dnešní době mají 

reflexní oděvy pro speciální hašení ohně opodstatnění ve vybavení JPO, bude v této 

kapitole provedeno srovnání. K tomu budou vyuţita data z měření prováděného při 

vypracování diplomové práce na téma: Vliv vzduchových mezer na prostup tepla 

materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče [7]. Při tomto experimentu byly 

měřeny u běţného zásahového oděvu teploty ve vrstvách a prostupující hustota tepelného 

toku. Bohuţel hustota dopadajícího tepelného toku na oděv měla hodnotu 5 kW.m
-2

, 

ale pro demonstraci ochrany a opodstatnění reflexních oděvů bude i tato hodnota 

postačující. Uvedené hodnoty byly naměřeny u zásahového oděvu značky  DEVA FM, 

s.r.o. typu TIGER Plus v 6 minutě. 

Na grafu 18 a 19 vidíme srovnání naměřených hodnot u jednotlivých oděvů. U 

porovnání teplot vnitřní a vnější vrstvy je patrné, ţe běţný zásahový oděv má dvojnásobné 

hodnoty naměřené teploty a to jiţ při 2/3 působící hustoty tepelného toku oproti reflexním 

oděvům. Čím více by se působící hustota tepelného toku přibliţovala 7,5 kW.m
-2

 (coţ byla 

hodnota pouţitá při měření reflexních oděvů), tím vyšší by byl teplotní rozdíl.  

Při porovnání prostupující hustoty tepelného toku vidíme velký rozdíl hodnot 

mezi oděvem USC – 4 a běţným zásahovým oděvem. Pokud srovnáme hodnoty, zjistíme, 

ţe oděvem USC – 4 (i při vyšší hodnotě působící hustoty tepelného toku) prostupuje o 

83 % méně hustoty tepelného toku.  
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Graf 18 - Porovnání maximálních naměřených teplot u reflexních oděvů a běžného zásahového oděvu 

 

 

Graf 19 - Porovnání naměřených prostupujících hustot tepelného toku u reflexních oděvů a běžného 

zásahového oděvu 

0

40

80

120

160

200

240

vnitřní vrstva vzorku vnější vrstva vzorku 

Te
p

lo
ta

 [
°C

] Zásahový oděv (při 5 
kW.m^-2)

OL 2 (při 7,5 kW.m^-2)

USC - 4 (při 7,5 kW.m^-2) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

P
ro

st
u

p
u

jíc
í h

u
st

o
ta

 t
e

p
e

ln
é

h
o

 t
o

ku
 [

W
.m

-2
]

USC - 4

OL 2

Zásahový oděv



 

62 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a provést experiment, který by ověřil, jaký vliv 

na vlastnosti materiálové skladby oděvu a ochranné vlastnosti má stav jeho reflexní vrstvy. 

Oděvy byly zkoumány při třech stavech reflexní vrstvy. Prvním stavem byla neporušená 

a čistá reflexní vrstva, dále zašpiněná zplodinami hoření a poslední poškozená, simulující 

opotřebení. Experiment probíhal u dvou typů oděvů. Prvním byl střední oděv OL 2, který 

je zastaralý, ale stále se vyskytuje ve vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

Druhým oděvem je v Polsku vyráběné USC – 4, které se řadí mezi těţké reflexní oděvy 

pro speciální hašení ohně. Tyto oděvy slouţily pro vytvoření vzorků, na kterých byl 

prováděn navrţený experiment. Měření probíhalo tak, ţe byl vzorek vystaven po dobu 

6 minut dopadající hustotě tepelného toku 7,5 kW.m
-2

. Při expozici byly měřeny teploty 

v jednotlivých vrstvách, na tvárnici a hustota tepelného toku za vzorkem.  

 Výsledky experimentu ukázaly, ţe bezpečný je pouze čistý a nepoškozený oděv. 

U zbylých dvou stavů reflexní vrstvy je ve vyhodnocení dobře vidět, jak hodně tyto změny 

ovlivní teploty a hustotu tepelného toku dopadající na uţivatele oděvu. U oděvu OL 2 byly 

naměřeny nejvyšší hodnoty u vzorku s poškozenou reflexní vrstvou, kde teplota vnitřní 

vrstvy měla hodnotu 150,4 °C a hustota tepelného toku za vzorkem dosáhla 1935 W.m
-2

. 

Nejvyšší naměřené hodnoty u USC – 4 dosáhl zašpiněný vzorek zplodinami hoření. 

Maximální teplota naměřená na vnitřní vrstvě oděvu dosáhla 124,1 °C a hustota tepelného 

toku nabyla hodnoty 1020,6 W. m
-2

. Tyto zjištěné hodnoty jsou natolik vysoké, ţe by 

uţivateli oděvu způsobovaly bolest a hrozící nebezpečí popálenin. Musíme také poukázat 

na to, ţe zkoušky probíhaly zatíţením pouze 7,5 kW.m
-2

, ale výrobci deklarují pouţitelnost 

do vyšších hustot dopadajícího tepelného toku. V závěru vyhodnocení je zařazeno 

porovnání reflexních oděvů s běţným zásahovým oděvem TIGER Plus. Z grafů je patrná 

účinnost reflexní vrstvy a tím i opodstatněno vybavení JPO reflexními oděvy pro speciální 

hašení ohně.  

Dále je v této práci proveden přehled reflexních oděvů pro speciální hašení ohně, 

kde u jednotlivých oděvů jsou uvedeny základní informace a popsána materiálová skladba. 

Tyto materiály vyuţívané pro výrobu oděvů jsou následně detailně popsány. Nechybí 

provedený průzkum světových společností, které se v dnešní době zabývají výrobou 

a vývojem aramidových vláken.  
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Pro objasnění, proč reflexní oděvy vyuţíváme pro ochranu před tepelnou radiací 

i plameny, je zařazena kapitola sdílení tepla. Zde jsou popsány způsoby, kterými můţe 

docházet k šíření tepla. Část práce se také zabývá zkušebními metodami a poţadavky na 

reflexní oděvy, které určuje Česká technická norma ČSN EN 1486. 
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