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JAHN, M.: Testování prostupu tepla materiálem protižárového obleku. Ostrava, 2018, 48 

s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí bakalářské práce Ing. 

Šárka Bernatíková, Ph.D. 

Bakalářská práce se věnuje vlivu stáří protižárových oděvů na prostup tepla. 

V teoretické části je uvedena základní legislativa týkající se oděvů proti sálavému teplu. 

Dále jsou uvedeny základní informace o oděvech, provedeno základní rozdělení oděvů a 

uvedeny příklady jednotlivých oděvů. Následující kapitola se zabývá vlivy tepla na 

organismus člověka s rozdělením na přehřátí organismu a popálení pokožky. V poslední, 

teoretické části je uvedena kapitola sdílení tepla, ve které jsou uvedeny základní druhy 

šíření tepla. Praktická část této práce se zabývá prostupem tepla protižárovým oděvem. 

V navrženém experimentu je zkoumáno, zdali má stáří oděvů vliv na prostup tepla.  

Klíčová slova: reflexní oděv, reflexní plocha, vzorek, sdílení tepla, tepelný tok, 

vzduchová mezera. 

Annotation  

JAHN, M.: Testing heat transfer through the material of fireproof suit. Ostrava 2018, 48 s. 

Bachelor Degree Thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. Leader of Bachelor 

Degree Thesis Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. 

Bachelor Degree Thesis is focusing on age influence of heat transfer of fireproof 

suits. Theoretical section contain basic legislation about fireproof suits. Next are basic 

information about the suits, main sorting of the suits and examples introduction of 

particular suits. Next chapter is focusing on heat influence on human organism with 

separation of organism overheat and skinburn. In last theoretical section is chapter about 

heat sharing, in which are main types of heat spreading. Practical section of this Bachelor 

Degree Thesis is focusing on heat transfer through fireproof suit. Suggestet experiment is 

exploring if age of the suit has an influence on heat transfer.  

Key words: reflective suit, reflective surface, sample, heat sharing, heat flow, air 

space. 
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Úvod 

Reflexní oděv pro speciální hašení ohně neboli oděv proti sálavému teplu 

poskytuje hasičům nejvyšší stupeň ochrany proti působícímu teplu. Používají se jen 

krátkodobě a to v případě, kdy nestačí ochrana proti teplu běžným zásahovým oděvem. 

Tyto případy nastávají zcela výjimečně. Na oděvy jsou kladeny vysoké požadavky na 

tepelnou i mechanickou odolnost, z důvodu vysoké ochrany hasiče v extrémních situacích, 

kdy by poškozením mohlo dojít k újmě na zdraví. Oděvy kladou vyšší nároky na fyzickou 

a psychickou kondici. 

Od roku 2005 by měly být, podle vyhlášky 247/2001 Sb. O organizaci jednotek 

požární ochrany ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. kterou se mění vyhláška 247/2001 Sb., 

oděvy součástí výbavy CAS a dodržena minimální vybavenost dané jednotky podle typu 

stanice. Toto komplikuje množství používaných technických prostředků pro záchranu 

osob, zvířat a majetku.  

Jednotky požární ochrany používají oděvy proti sálavému teplu minimálně, a 

proto s nimi nemají tolik zkušeností jako s běžnými zásahovými oděvy. S minimálním 

používáním a neurčitou dobou životností oděvů souvisí to, že některé JSDH  stále 

disponují staršími oděvy, příkladem je OL-2, které mají horší ochranné vlastnosti než 

oděvy vyrobené v pozdějších letech.  

Teoretická část práce má za cíl seznámit čtenáře s reflexními oděvy, jejich 

dělením, ukázat příklady oděvů a možným nebezpečím spjato s užíváním. Tímto 

nebezpečím je myšleno přehřátí organismu vlivem tepla nebo popálení vzniklé buď 

dlouhodobým působením nižší teploty, nebo krátkodobým působením vysoké teploty. Je 

zde rovněž rozebráno sdílení tepla, pro lepší pochopení problematiky. Hlavním cílem této 

práce je změřit prostup tepla reflexními oděvy rozdílných let výroby a porovnat výsledky. 

Pro vzorky byly použity střední reflexní oděvy OL-2 z let 1979 a 1989. Vzorky byly 

vybrány tak, aby na pohled byly reflexní plochy co nejvíce podobné a nepoškozené. Tím se 

sníží vliv možného poškození, opotřebení nebo zašpinění, které by mohlo mít za následek 

větší nepřesnost při měření a nedůvěryhodnost výsledných údajů.  
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Rešerše 

Cílem rešerše této práce je vybrat nejvhodnější zdroje informací, které se zabývají 

reflexními oděvy, sdílením tepla a vlivy tepla na člověka. Priorita byla kladena přednostně 

na informace o reflexních oděvech, jejich dělení a dále na sdílení tepla (vedení, proudění, 

sálaní).  

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. 

V této normě jsou specifika reflexních oděvů pro poskytování vyššího stupně ochrany 

hasiče, než běžně užívaný zásahový oděv. V normě jsou uvedeny požadavky na konstrukci 

oděvu a jeho jednotlivých částí. Dále norma určuje tepelné a mechanické podmínky, které 

musí oblek splňovat. 

BLAHOŽ, Vladimír a KADLEC, Zdeněk. Základy sdílení tepla. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000, 110 s. Spektrum (Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-902001-1-7.  

Tyto učební texty jsou především zaměřeny na protipožární problematiku. Jsou zde 

vysvětleny metody postupy při řešení stacionárního a nestacionárního vedení a prostupu 

tepla. Také uvádí matematické vyjádření tepelného působení na tělesa prouděním a 

sáláním.  

STRAKOŠOVÁ, Eva. Oděvy proti sálavému teplu. Ostrava: Vysoká škola báňská 

- Technická univerzita Ostrava, 2014, 20 s. ISBN 978-80-248-3513-6.  

Skripta se zabývají čistě reflexními oděvy pro speciální hašení ohně. Můžeme zde najít 

základní legislativu řešící danou problematiku, popis funkce reflexního oděvu, základní 

rozdělení a uvedené příklady jednotlivých druhů obleků. 

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 výběrem reflexních oděvů pro jednotky HZS. Je zde přehled 

oděvů dostupných na českém i zahraničním trhu a je uveden seznam oděvů ve vybavení 

HZS. V poslední části se práce zabývá multikriteriální analýzou pro vhodnou volbu 

reflexního oděvu.  

JANDA, Miroslav. Ovlivnění užitných vlastností reflexních oděvů pro hašení. 

Ostrava, 2017, 80 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Ing. Adam Thomitzek. 

Hlavní náplní této diplomové práce je zjištění, jaký vliv má stav reflexní plochy reflexního 

oděvu na prostup tepla. Práce se v úvodu zabývá charakteristikou obleků a rozdělením. 

Dále jsou zde rozebrány matriály pro výrobu obleků a podrobnější popis používaných 

vláken. V další části jsou rozebrány druhy sdílení tepla a teoretickou část uzavírá popis 

zkušebních metod a požadavků na reflexní oděvy. Praktická část je zaměřená na porovnání 

prostupu tepla přes vzorky oděvů znečištěných sazemi, s poškozenou reflexní plochou a 

nepoškozeným vzorkem. 

ALBETOVÁ, Markéta. Prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů 

pro hasiče. Ostrava 2016, 114 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Vedoucí práce prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček. 

Cílem této diplomové práce je určení vlivu vlhkosti na prostup tepla zásahovým oděvem. 

V první části práce jsou popsány technické podmínky jednotlivých částí zásahových oděvů 

a historický vývoj. Dále jsou oděvy blíže specifikovány a popsány materiály, ze kterých 

jsou vyrobeny. Následující část obsahuje popis základních způsobů sdílení tepla. 

V praktické části je navrženo a provedeno experimentální měření zaměřené na prostup 

tepla zásahovým oděvem. Měření mělo za cíl porovnat vliv vlhkosti zásahového oděvu a 

suchého zásahového oděvu.  
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1 Základní legislativa 

V textu níže je uveden legislativní základ, který musí oděvy proti sálavému 

teplu splňovat.  

Oděv proti sálavému teplu je osobním ochranným prostředkem a musí tedy 

splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostředky, v aktuálním znění [4]. 

Česká technická norma ČSN EN 1486, Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a 

zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně vymezuje tři typy reflexních 

ochranných oděvů. Dle této normy, se na reflexní oděvy, nevztahuje norma EN 469 

Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro 

hasiče, která definuje ochranné oděvy pro hasiče a zkoušky oděvních součástí. 

Používání a evidence údajů o reflexním oděvu pro speciální hašení ohně musí být 

v souladu s Řádem technické služby. Musí být také dodržovány pokyny a návody výrobce 

[4]. 

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

března 2008. Aktuální norma ČSN EN 1486 již nezmiňuje rozdělení oděvů na tři typy, jak 

to bylo doposud. Požadavky pro sálavé teplo, konvenční teplo a kontaktní teplo 

korespondují s bývalým oděvem typu 3 (kompletní ochranný oděv. Součástí je také 

ochranná kukla s ochranným štítem, obuv s ochranou proti teplu a ochranné rukavice s 

dlouhými manžetami) [1]. 

2 Reflexní oděv pro speciální hašení ohně  

Tyto oděvy poskytují vyšší stupeň ochrany proti sálavému teplu, než běžný 

nereflexní zásahový oděv specifikovaný evropskou normou EN 469 Ochranné oděvy pro 

hasiče – Technické požadavky 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 požárů a vyprošťování z plamenů [3]. 
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V jednotlivých publikacích, normách, návodech a literaturách se můžeme setkat s 

různými termíny názvu pro reflexní oděvy. Všechny názvy označují tentýž oděv. Jedná se 

o názvy např.: 

 Protižárový oděv – značení některými výrobci. 

 Reflexní oděv pro speciální hašení ohně – odborný termín používán 

v legislativě. 

 Oblek proti sálavému teplu – starší vžitý název mezi odbornou veřejností. 

 

Základním úkolem reflexního oděvu je chránit zasahujícího hasiče před ohněm a 

teplem. Konstrukci, provedení oděvu a použitému materiálu odpovídá specifická ochrana, 

kterou jednotlivé oděvy dovedou uživateli poskytnout. Těžké reflexní oděvy poskytují 

komplexní ochranu proti plameni a prostupu tepla vedením, prouděním a sáláním.  

Zásadním rozdílem oproti běžným 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 

dosažení reflexního vnějšího povrchu se nejčastěji využívá pokovení skleněných vláken 

hliníkem s následným vyleštěním povrchu [3]. Součásti oděvu je pozlacený zorník, který 

chrání oči před intenzivním světelným zářením plamenů, a dále tvoří tepelnou bariéru proti 

tepelné radiaci k ochraně obličeje. Oděv nechrání před působením chemických látek. 

V obleku je doporučeno nepoužívat kyslíkové izolační dýchací přístroje z důvodu vysoké 

tepelné zátěže organismu [7]. 

Jelikož není u reflexních oděvů stanovena životnost a oděvy jsou využívány pouze 

výjimečně, tím nedochází k velkému opotřebení, mohou se staré oděvy jako OL-2, který se 

již nevyrábí, vyskytovat ve vybavení některých JSDH nebo u HZS podniků. Někteří 

výrobci určují, kolik procent tepla odrazí reflexní plocha po určitém čase (při správném 

skladování). 
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2.1 Rozdělení reflexních oděvů 

Reflexní oděvy se nejčastěji dělí podle míry ochrany, kterou jsou schopny 

poskytnout. Míru ochrany určuje především materiálová skladba oděvu a provedení 

konstrukce. Reflexní oděvy dělíme na:  

 Lehké - slouží 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 zasažení plamenem. Jsou tvarovány pro použití s 

izolačním dýchacím přístrojem. (SPO 2D, OL-2).  

 Těžké - chrání hasiče proti účinkům tepelné radiace a přímému zasažení 

plamenem. Oblek je konstruován s co nejméně prostupy a tvarově 

přizpůsoben pro použití s izolačním dýchacím přístrojem (Isotemp 2000, 

Isotemp 5000, USC – 4). 

Podle úrovně ochrany a konstrukce dělíme oděvy na: 

 Oděv typu 1 - ochranná kukla s průzorem, ochrana ramen a ochranné 

rukavice. Nosí se přes další ochranný oděv 

 Oděv typu 2 - je složen s pláště a ochranné kukly s ochranným štítem a 

rukavicemi s dlouhými manžetami. 

 Oděv typu 3 – kompletní ochranný oděv. Součástí je také ochranná kukla s 

ochranným štítem, obuv s ochranou proti teplu a ochranné rukavice s 

dlouhými manžetami [2]. 

2.2 Příklady reflexních oděvů 

V následující kapitole byly vybrány a blíže popsány reflexní oděvy. Výrobců a 

typů oděvů je mnoho. Z toho důvodu byl z každé kategorie (lehký, střední, těžký) 

vybrán jeden oděv.  
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2.2.1 EXCALOR B150 

Jedná se o lehký oděv proti sálavému teplu (dále jen OST), který chrání proti 

účinkům tepelné radiace jen krátkodobě. Součástí oděvu nejsou kalhoty. Pod oděv nelze 

nasadit izolační dýchací přístroj, proto je nutné zabránit účinkům sálavého tepla na přístroj. 

Oblek se skládá z kabátu s připevněnou kuklou odvětranou v zadní části (kukla je 

sklopitelná na zadní část) s pozlaceným zorníkem a ochrannými rukavicemi (viz Obr. 1). 

Oděv vyrábí německá firma Excalor [2]. 

 

 

Obrázek 1- Reflexní oděv EXCALOR B 150 [11] 
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2.2.2 OL-2 

Jedná se o střední reflexní oděv vyráběn firmou Pyrotex Dačice. Oblek se již 

nevyrábí a byl nahrazen novějším typem SPO 2D. S oděvem se stále můžeme setkat 

zejména u JSDH.  

Oděv je složen ze čtyř vrstev a poskytuje ochranu před působením teploty 300-

400 °C po dobu jedné minuty nebo před účinky tepelného toku 18 kW.m
-2

.min
-1

 [4]. 

Nosný základ obleku tvoří skelná tkanina. Na ní je teflonová vrstva sloužící jako 

tepelná bariéra. Reflexní povrch obleku je tvořen hliníkovou vrstvou. Podšívka je 

bavlněná. Sešití je provedeno skelným vláknem. 

Oděv 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 sloužícími 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 [3]. 

 

Obrázek 2- Reflexní oděv OL-2 [12] 
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2.2.3 ISOTEMP 2000 F1 

Těžký oděv proti sálavému teplu Isotemp 2000 F1 (typ 3) poskytuje celotělovou 

ochranu před působením vysoké teploty (až 800°C po dobu jedné minuty) a krátkodobě i 

před prošlehnutím plamene. Oblek je kapalinotěsný [2].  

Oděv je v bezazbestovém provedení, jedná se o pětivrstvý sendvič s parotěsnou 

membránou. Kukla je uzpůsobena pro použití přilby GALLET. Zorník je pozlacený. 

Upínání kabátu je pomocí ohnivzdorných zipů. Boty s protižárovými návleky mají v 

podrážce ocelovou vložku s ochranou špičky nohy. Rukavice a nohavice jsou ukončeny 

manžetou a stahovací přezkou. Hmotnost obleku je 9,7 kg [2].  

Oblek se skládá z těchto částí: 

 Kabát s kuklou a vakem pro DP. 

 Kalhoty se zvýšeným pasem včetně šlí. 

 Pětiprsté rukavice (protižárový hřbet, dlaně kůže/KEVLAR). 

 Holínky s vyměnitelnými protižárovými návleky. 

Výrobcem obleku Isotemp je Heinrich Vorndamme oHG z Německa, v obchodní 

zastoupení pro ČR - Dräger Safety s.r.o [2].  
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Obrázek 3 - Reflexní oděv ISOTEMP 2000 F1 [13]  

 

3 Vliv tepla na organismus  

V souvislosti s používáním reflexních oděvů při požáru vzniká nebezpečí přehřátí 

organismu nebo popálení vlivem sálavého tepla. Kritická místa při popálení v oblecích 

jsou místa, kde je oblek v těsném kontaktu s pokožkou uživatele (ramena, kolena, loket). 

Přehřátím (hypertermií) se rozumí překročení maximální teploty těla (vnitřní 

teploty tzv. teploty jádra), při které již organismus není schopen efektivního odvodu tepla z 

těla ochlazováním, dochází k rozšíření cév a zadržení velkého množství krve z oběhu, čímž 

vzniká riziko kolapsu organismu [5].  

Přehřátí se projevuje výrazným snížením schopnosti jakékoliv činnosti, nárůstem 

tepové frekvence, případně stavem absolutní vyčerpanosti [5].  
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Ochrana před přehřátím: 

 Sledovat dobu nasazení jednotlivých hasičů. 

 Zajistit síly a prostředky (dále jen SaP) pro střídání. 

 Zajistit načerpání sil (týlové prostory): 

 Nápoje 

 Strava 

 Odpočinek 

3.1 Popálení 

Popáleninové poranění vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým 

působením tepelné energie na lidský organismus. Kromě teploty tedy hraje roli při vzniku 

popálenin také dostatečně dlouhá doba působení (expozice) na lidský organismus.  Čím 

delší je doba působení tepelného záření, tím větší množství energie živá tkáň přijme a po 

překročení kritické teploty bude poškozeno více buněk [6]. 

Kritická teplota při kontaktu živé buňky s teplotou byla stanovena na 43 – 43,5 

°C. V praxi to znamená, že člověk vystaven předmětu o teplotě 80 °C po dobu zlomku 

sekundy, utrpí povrchové popálení I. stupně nebo žádné. Bude-li však ponořen do kapaliny 

o stejné teplotě několik sekund, bude jeho poranění pravděpodobně smrtelné (dle rozsahu 

popálení). Maximální snesitelná kontaktní teplota je 43,5 °C. Při teplotě 44,0 °C do doby 6 

hodin působení tepla je zotavení ještě možné. Při delší expozici v buňkách nastávají 

nenávratné změny[6]. Při teplotě 70 °C nastává vznik popálenin téměř okamžitě (1,5 s). Při 

teplotě 43,5 °C vzniká popálení po 60 minutách působení tepelného zdroje [14]. 

Každý člověk vnímá pocit tepla a chladu rozdílně v závislosti na předchozí 

expozici, celkové fyzické kondici a dalších faktorech. Osoby s vyšším procentem tělesného 

tuku mohou být méně ovlivněny chladem než osoby štíhlejší postavy, zatímco při působení 

tepla je tento efekt opačný [14]. 
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Klasifikace popálenin 

Popáleniny v České republice dělíme popáleniny do tří stupňů. Druhý stupeň, jako 

jediný, tvoří dva druhy (I. stupeň, IIa. stupeň, IIb. stupeň, III. Stupeň). 

 I. stupeň – Zarudnutí s lehkým otokem, popálení je bolestivé (nervová 

zakončení v pokožce nejsou zničena, je postižena pouze svrchní vrstva kůže), 

změny jsou vratné, ke zhojení dochází spontánně bez viditelných následků 

během několika hodin či dní. Popálení může vzniknout přímým kontaktem s 

horkým zdrojem, ale i při vystavení kůže slunečním zářením [15]. 

 IIa. Stupeň, povrchová popálenina – Projevuje se zarudnutím, tvorbou 

puchýřů a odumřením svrchní vrstvy kůže. Popálená plocha je citlivá a 

bolestivá. Hojení je různé, trvá déle než u I. stupně popálenin [15] [6]. 

 IIb. Stupeň, hluboká popálenina – Projevuje se cihlovým zabarvením kůže 

nebo zarudnutím a tvorbou puchýřů. Kapilární návrat je pomalý. Hojení trvá 

několik týdnů případně je zapotřebí chirurgický zásah [6]. 

 III. Stupeň, příškvar – Kůže je odumřelá v celé své tloušťce. Vzhled 

popálení je různý – skvrnitě rudá kůže, perleťově vybledlá, často jde o 

tvrdou, hnědou až černou krustu tkáně. Tato plocha je zcela necitlivá, ale 

kolem ní vznikají popáleniny nižšího stupně, které jsou velice bolestivé. 

Popálení III. stupně vzniká při úrazech elektrickým proudem, při dlouhé 

expozici ohně nebo kontaktu se žhavým povrchem [6]. 

4 Základy sdílení tepla 

Jako sdílení tepla se označuje přenos tepelné energie mezi tělesy o nestejné 

teplotě nebo uvnitř určitého tělesa mezi místy o nestejné teplotě.  

Tepelná energie (teplo) vzniká přeměnou jiných známých druhů energií: 

chemické, jaderné, zářivé, mechanické, elektrické, magnetické [9]. 
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K sdílení tepla dochází třemi způsoby. První způsob je sdílení tepla vedením 

(kondukcí), druhý ze způsobů je proudění (konvekcí) a třetí způsob sdílení tepla je zářením 

(radiací, sáláním).  

4.1 Sdílení tepla vedením (kondukcí) 

Vedení tepla se uskutečňuje v tuhých látkách obecně, nebo v tekutinách, které 

jsou, nebo nejsou v pohybu. 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 [8]. 

Vztah mezi hustotou tepelného toku a teplotním gradientem udává první 

Fourierův zákon. Jde o základní zákon vedení tepla [9].  

                                                                                                    (X.1) 

Znaménko mínus v rovnici znamená, že vektory q (tepelný tok) a grad t (tepelný 

gradient) ležící na jedné přímce v opačném směru. Je to dáno tím, že teplo se předává z 

oblasti teplejší do oblasti chladnější [8]. 

Podle prvního Fourierova zákona prochází tepelný tok homogenní neomezenou 

rovinnou stěnou, jejíž plochy jsou udržovány na nestejných teplotách [9]. 

     
       

 
                                                                                              (X.2) 
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Obrázek 4 – Sdílení tepla vedením (kondukcí) [9] 

 

Součinitel tepelné vodivost ( ) 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 až 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 [3].  

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 

prostředí nazývaného přestup tepla. Napříč vrstvou vzniká přenos tepla vedením. 

Výpočtové metody pro vedení tepla v tomto případě nelze použít, protože hranice mezní 

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

ztenčí. Pro určení tepelného toku se používá tzv. rovnice Newtonova [9]. 

a) pro chlazení tekutiny (ohřev stěny): 

                        [W]                                                                          (X.3) 
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b) pro ohřev tekutiny (chlazení stěny): 

         
    

                                                                                          (X.4) 

Hodnota součinitele přestupu tepla závisí na fyzikálních charakteristikách 

tekutiny, tedy i tf a ts, tvaru obtékaného tělesa a směru proudění vzhledem k jeho povrchu. 

Poněvadž je vždy ovlivněna tloušťkou mezní vrstvy i rozložením teplot v ní, pak pro určitý 

konkrétní případ je dána především rychlostí proudění tekutiny [9].  

Nejnižší hodnotu má součinitel přestupu tepla při tzv. volné neboli přirozené 

konvekci, kdy k vzniku pohybu dochází pouze v důsledku rozdílných teplot stěny a 

tekutiny (různých hustot tekutiny u stěny a ve velké vzdálenosti od ní) [9]. 

Pokud je pohyb vzdušiny dán vnějším činitelem, např. působením ventilátoru 

nebo čerpadla, mluvíme o vynucené konvekci [9]. 

4.3 Sdílení tepla zářením (radiací) 

Tepelné záření nevyžaduje na rozdíl od předchozích druhů přenosu tepelné 

energie hmotné prostředí. Přenos se uskutečňuje prostřednictvím elektromagnetického 

vlnění, které vzniká v důsledku tepelného stavu těles. Při dopadu na povrch jiných těles, 

případně při průchodu jinými tělesy, mění se pak část zářivé energie zpět na energii 

tepelnou [9].  

Energie vyzařována tělesy prudce vzrůstá s jejich teplotou. Podle Stefan-

Boltzmannova zákona upraveného s ohledem na vlastnosti skutečných těles, je intenzita 

vyzařování [9]: 

                                                                                                      (X.5) 

Přenos tepla zářením je složitý děj, na kterém se podílí více těles sledované 

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

pohlcováním záření jiných těles a zářivé energie odražené (+). Nejjednodušší rovnice 
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použitelná v praxi vyjadřuje výsledný zářivý tok mezi horkým povrchem (T, ε, S) a 

ohraničujícími konstrukcemi velkého prostoru (T0, ε0 = 1, S0>>S) [9]: 

             
                                                                                     (X.6) 

Tato rovnice se používá pro výpočet ztrát zářením rozvodů horkých tekutin, stěn 

pecí apod. [9]. 

Tepelné záření se často podílí jak na vzniku požárů, tak na jeho šíření, stěžuje 

práci požárních jednotek při zásahu a má proto pro požární ochranu mimořádný význam 

[9]. 

Hodnota emisního součinitele se pohybuje v rozmezí 0<ε<1. U pevných těles mají 

nejnižší hodnotu zrcadlově leštěné povrchy některých kovů a slitin (Au, Ag, Al, Cu, bronz) 

ε=0,02   0,06, nejvyšší hodnotu mají drsné povrchy (červené cihly, omítka, dřevo, 

azbestová lepenka) i olejové barvy, porcelán, sklo smalty aj. ε=0,82   0,96. Také kapaliny 

mají velký emisní součinitel, např. voda (0-100 °C) ε=0,95   0,96. U plynů vykazují větší 

vyzařovací schopnost pouze silnější vrstvy plynů tří a víceatomových [9].  

5 Prostup tepla reflexním oděvem  

Prostup tepla přes reflexní oděv je množství 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 [3]. Na obrázku 5 můžeme vidět znázornění možného průběhu teplot při 

prostupu pětivrstvým reflexním oděvem. 
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Obrázek 5 – Průběh teplot při prostupu reflexním oděvem [3] 

 

Hustotu tepelného toku stěnou lze vypočítat ze vzorce, který platí pro stěnu 

složenou z n těsně na sebe přiléhajících vrstev [9].   

   
     

 

  
  

  
  

 
    

 

  

                                                             (X.7) 

Hodnota součinitele prostupu tepla vyjadřuje celkový tepelný odpor proti 

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

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

složenou z n těsně přiléhavých vrstev [9]. 
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6 Návrh a realizace experimentu 

Cílem praktického měření této bakalářské práce bylo porovnání prostoupeného 

tepla reflexními oděvy rozdílného stáří.  

Reflexní oděvy jsou vyráběny pro hašení požárů s výskytem vysoké tepelné 

radiace a teploty. Oděvy hasičům vytváří nejvyšší ochranu proti ohni a tepelnému toku. Při 

měření je zkoumáno, zdali má na oděv stejného výrobce, vliv stáří. Jedná se o rozlišný rok 

výroby s rozdílem deseti let.  

Měření probíhalo vystavením vzorku reflexního oděvu působení tepelnému toku 

po určitou dobu. Tepelný tok byl stanoven na 10 kW.m
-2

 po dobu 110 minut. Tato hodnota 

hustoty tepelného toku byla zvolena z důvodu nejčastějšího výskytu v praxi hasičů (5-10 

kW.m
-2

) [10]. Požadované hustoty tepelného toku na povrchu oděvu bylo docíleno 

vhodnou vzdáleností tepelného zdroje od vzorku. Doba působení zdroje byla stanovena 

podle prvního měření (údaje nebyly použity), kdy došlo k ustálení teplot a dále se 

nezvyšovaly. Vzorek byl upevněn na stojan pomocí vyrobeného upínacího zařízení. 

V průběhu měření byly zaznamenávány teploty, pomocí termočlánku, na povrchu 

měřeného vzorku, vrstvy pod vzorkem, povrchu cihly a zadní straně cihly. Dále se 

zaznamenávala teplota sálavého panelu, která se průměrně pohybovala na 940 °C.  

7 Zkušební zařízení 

V kapitole je uveden seznam použitého zařízení s popisem daného zařízení. 

Pro bližší znázornění jsou přiloženy fotografie měřící soustavy s popisky, o jaké 

zařízení se jedná. Dále zde najdeme rozmístění termočlánků. Rozmístění je 

znázorněno na přiložených fotografiích. 

7.1 Seznam použitého zařízení měřící sestavy 

 Stavební tvárnice upevněna na zkušebním stojanu – Tvárnice 

s podobnými tepelně technickými parametry simuluje tělo člověka (tepelná 

vodivost). Hloubka tvárnice je přibližně stejná jak hloubka hrudního koše 

člověka. Jedná se o vápenopískovou tvárnici s označením SENDWIX 8DF-

LP AKU. (viz obrázek č.6) 
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Obrázek 6 – Tvárnice s teflonovým snímačem 

 

 

 Zdroj sálání – Jedná se o topné panelové těleso o rozměrech 25x20x8 cm. 

Celková plocha vyzařování panelu je 500 cm
2
. Maximální dosažená teplota se 

pohybovala na hodnotě 950 °C po 100 minutách (průměr teploty byl 942 °C). 

Maximální teplota udávaná výrobcem je 981 °C  (viz obrázek č.7). 

 Odnímatelný stínící plech – Stínicí plech s výřezem otvoru pro prostup tepla 

pouze na vzorek (viz obrázek č.7). 
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Obrázek 7 - Zdroj tepla, radiometr, krycí plech 

 

 Hliníkový upínací systém na vzorek – Upínací systém upevněn na spodní a 

horní hraně vzorku pro dosažení napnutí vzorku (viz obrázek č.8). 
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Obrázek 8 – Vzorek s termočlánky přichycen upínacím systémem 

 

 

 Cirkulační termostat s ohřevem – Pomocí tohoto systému byla voda 

udržována na teplotě 37 °C což nám zajišťovalo teplotu tvárnice 36,5 °C 

(teplota lidského těla na pokožce). Voda cirkulovala pomocí čerpadla a 

hadiček. 

 Složení z: ponorné topné spirály, ponorného čerpadla, ultrazvukového 

přístroje (sloužil pouze jako nádrž pro ohřev vody). 

 Programovatelný regulátor teploty – regulátor teploty pro udržení teploty 

demineralizované vody na 37 °C (viz obrázek č.9). 

 Demineralizovaná voda – Použito jako médium pro ohřev cihly na teplotu 

lidského těla. 

 Měřící a zaznamenávací zařízení: 

 ALMEMO 710 – Zápis dat nastaven po jedné sekundě s deseti 

vstupními kanály. Slouží pro záznam a zápis naměřených dat (viz 

obrázek č.9). 
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 FQA0XX – Snímací, teflonový panel tepelného toku o rozměrech 

100x180x0,6 mm. Tepelná odolnost do 150 °C (viz obrázek č.6). 

 SBG01 – Snímač tepelného toku chlazený vodou s rozsahem měření 

do 10 kW.m
-2

 (viz obrázek č.7). 

 Termočlánky typu K – Pro měření teplot na povrchu vzorku a za 

vzorkem (na podvlékacím oblečení). 

 Odporové teplotní čidla NTC – Pro měření teploty tvárnice. 

 

Obrázek 9 – Popis a rozmístění měřící soustavy 
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7.2 Použité měřící přístroje a umístění termočlánků  

Pro měření a zaznamenávání naměřených hodnot (teploty, hustoty tepelného toku) 

bylo zapotřebí použití měřících a zaznamenávacích přístrojů. Pomocí přístroje SBG01 byla 

měřena hustota tepelného toku na povrchu vzorku, která se pohybovala na hodnotě 10 

kW.m
-2
. Přístroj byl uchycen na laboratorním stojanu ve výšce vzorku a tepelného zdroje 

napojen na studenou vodu sloužící pro jeho chlazení. Hustota tepelného toku prostupující 

vzorkem byla měřena teflonovým panelem F A0XX upevněným na čelní straně tvárnice.  

Teploty, měřené na jednotlivých vrstvách, byly snímány pomocí termočlánků 

typu K. Jeden konektor má 3 termočlánky. Použity byly 2 konektory, kde první byl 

přichycen na povrchu vzorku (všechny 3 termočlánky, viz obrázek č.10) a druhý byl 

přichycen pod vzorek na podvlékací oblečení (rovněž všechny 3 termočlánky, viz obrázek 

č.11). Teplota tvárnice byla snímána pomocí tří odporových teplotních čidel NTC. 

Rozmístění čidel v tvárnici je zobrazeno na obrázku č. 12. Tyto čidla byla rovněž použita 

pro snímání teploty zadní strany cihly, z důvodu kontroly správné teploty tvárnice (teplota 

36,5 °C – simulovala teplotu povrchu lidského těla). 
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Obrázek 10 – Umístění termočlánků na reflexní ploše 

 

 

 

Obrázek 11 – Umístění termočlánků na podvlékací vrstvě 
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Obrázek 12 – Rozmístění NTC termočlánků na přední a zadní straně tvárnice [10] 

 

Pomocí dvou Tc termočlánků byla měřena teplota vody pro udržování teploty 

tvárnice. Jeden Tc termočlánek byl zapojen do datalogeru ALMEMO 710 s dotykovým 

displejem a 10 univerzálními vstupy pro snímače, pro zápis hodnot a druhý Tc termočlánek 

byl zapojen do regulátoru teploty. 

Všechny přístroje měřící teplotu (termočlánky typu K, Tc a NTC) nebo hustotu 

tepelného toku (snímač SBG01 a F A0XX) byly zapojeny do datalogeru ALMEMO 710 

pro zaznamenávání měřených hodnot. 
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8 Popis měření 

Měření probíhalo ve školní laboratoři, ve které nedocházelo k proudění vzduchu. 

Teplota v laboratoři se pohybovala na hodnotě 23±1 °C, vlhkost 23,6 % a tlak 1005 hPa. 

Před zahájením každého měření byla teplota tvárnice ustálena na teplotě 36,5 °C pomocí 

cirkulačního termostatu s ohřevem. 

8.1 Sestavení měřící soustavy 

Před zahájením měření bylo zapotřebí sestavit měřící soustavu. Stavební tvárnice 

byla předem upravena pro podobné měření. Tato úprava zahrnuje zabudování NTC 

termočlánků na čelní i zadní straně. Dále byl na čelní straně přichycen teflonový panel pro 

měření prostupující hustoty tepelného toku. Na zadní straně tvárnice byl vytvořen systém 

hadiček pro průtok vody, který byl izolován z důvodu teplotních ztrát. Tímto byl zajištěn 

ohřev (ochlazení) tvárnice na požadovanou teplotu. Celá takto upravena tvárnice byla 

upevněna na zkušební stojan a připravena k použití.  

Dále bylo potřebné zajistit vzdálenost tepelného zdroje od vzorku tak, aby na 

povrchu vzorku byla dosažena hustota tepelného toku 10 kW.m
-2
. Pro tento účel měření 

byl použit snímač tepelného toku SBG01 umístěný naproti středu tepelného zdroje a 

požadovaný tepelný tok byl docílen posunutím snímače k nebo od zdroje tepla. Pro hustotu 

tepelného toku 10 kW.m
-2

 odpovídala vzdálenost zdroje 32,5 cm. Poté byl snímač hustoty 

tepelného toku posunut do strany a byla odměřena vzdálenost tepelného zdroje od vzorku. 

Tato vzdálenost byla před každým měřením kontrolována. 

Následovalo našití termočlánků na reflexní plochu vzorku, na podvlékací vrstvu a 

upevnění vzorku na čelní stranu tvárnice. K tomu posloužil vyrobený upínací systém 

z hliníku složený ze dvou částí. Mezi tyto části se vložila vrchní hrana vzorku a připevnila 

se. Stejný postup následoval pro uchycení systému na spodní hranu. Tímto bylo docíleno 

napnutí vzorku a dolehnutí na podvlékací vrstvu a plochu tvárnice (podvlékací vrstva byla 

uchycena stejným způsobem jako vzorek). Vzorek byl pomocí drátu upevněn tak, aby 

doléhal k tvárnici a dopnut pomocí zavěšení závaží.  

Pro zajištění požadované teploty tvárnice (36,5 °C) bylo nainstalováno zařízení 

pro ohřev a cirkulaci vody (cirkulační termostat s ohřevem). Soustava byla složena 
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z ultrazvukového přístroje (sloužil pouze jako nádoba), ve kterém byla demineralizovaná 

voda ohřívána topnou spirálou. Topná spirála byla napojena do regulátoru teploty, který 

nám udržoval teplotu na požadované hodnotě. Tato teplota byla měřena pomocí dvou Tc 

termočlánků. První bylo napojeno do přístroje ALMEMO 710 pro záznam hodnot, druhé 

bylo napojeno do regulátoru teploty. Voda byla pomocí čerpadla přes hadičky tlačena do 

sestavy na tvárnici sloužící pro ohřev. Poté se vracela zpět do ultrazvukového přístroje. 

Před spuštěním sálavého panelu byla tvárnice se vzorkem zastíněna snímatelným 

ocelovým plechem. Důvodem tohoto opatření bylo, aby nedocházelo k zahřívání a 

tepelnému namáhání dříve, než bude tepelný zdroj nahřát na požadovanou teplotu. 

Požadovaná teplota byla dosažena po cca 20 minutách od zapnutí zdroje. Následně byla 

ocelová clona sejmuta.  

8.2 Příprava vzorků 

Pro měření jsem chtěl použít vzorky oděvů ISOTEMP nebo TERMOIZOL. 

Pokoušel jsem se uvedené firmy kontaktovat pomocí e-mailu, ale žádná z firem 

neodpověděla. Z toho důvodu byly pro účel měření použity vzorky z reflexních oděvů OL-

2. Jeden reflexní oděv OL-2 jsem měl k dispozici od HZS ArcelorMittal a.s. Tento oblek 

byl roku výroby 1979. Druhý oblek mi poskytl Ing. Adam Thomitzek z fakulty 

bezpečnostního inženýrství. Tento oblek byl novějšího roku výroby a to 1989.  

Z obou obleků byly vystřiženy vzorky o velikosti 39 x 29 cm. Na reflexní plochu 

vzorku byly našity termočlánky ve stejných místech, jako termočlánky umístěné na 

tvárnici (umístěny za sebou pro snímání teplot ve stejných místech). Pro našití termočlánků 

byla použita nomexová nit z oděvu FIREMAN TIGER PLUS (viz obrázek č. 13). K 

měření teploty na reflexní ploše vzorku byl použit konektor s termočlánky označený TC-

17. Při osmém měření byl jeden termočlánek poškozen a při devátém měření nahrazen 

konektorem s termočlánky označený TC-23. Na podvlékací vrstvu byl pro měření teploty 

použit konektor s termočlánky označený TC-04 (přišity ve stejných místech jako na vzorku 

a tvárnici). Poté byl vzorek připevněn a připraven k měření. 
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Obrázek 13 – Našívání termočlánků na vzorek 

 

8.3 Postup měření  

Celkem bylo provedeno 14 měření a pro vyhodnocení byla použita data z 12 

měření. Jedno měření trvalo 110 minut (viz kapitola 6 Návrh a realizace experimentu). 

Jeden vzorek byl použit celkem na 6 měření. Byly provedeny dva způsoby měření. První 

způsob byl takový, že vzorek byl připevněn pomocí spon k podvlékací vrstvě tak, aby 

nevznikla vzduchová mezera a vzorek byl ve styku s podvlékací vrstvou viz obrázek č. 14 

(provedena 3 měření). Druhý způsob měření byl se vzduchovou mezerou mezi vzorkem a 

podvlékací vrstvou (provedena 3 měření). Vrstva vzduchu činila cca 1-2 cm viz obrázek č. 

15. Dále došlo k výměně vzorků a postup uvedený výše se opakoval. Jako první byl měřen 

vzorek reflexního oděvu OL-2 pocházejícího z roku 1979. Poté byl vzorek vyměněn za 

vzorek pocházející z roku 1989. Po každém měření byla data, zaznamenána datalogerem 

ALMEMO 710, stažena do stolního počítače pro zpracování. Zpracování dat probíhalo tak, 

že byly vytvořeny průměrné hodnoty ze tří měření jednoho vzorku. Z hodnot byly nalezeny 

maximální hodnoty pro zapsání do tabulek vyznačení v grafech. Z vytvořených průměrů 

byly vytvořeny grafy.  
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Důvod měření dvěma způsoby (se vzduchovou mezerou nebo bez ní) byl zvolen 

z důvodu toho, že reflexní oděvy jsou větší a mezi kůži a oděvem vzniká vzduchová 

mezera (nebo vzniká prostor pro vytvoření vrstvy vzduchu). To neplatí pro části těla, jako 

jsou kolena, lokty, ramena atd., kde oblek není volný, ale je v těsném kontaktu se spodní 

vrstvou oblečení.  

 

Obrázek 14 – Upevnění vzorku pomocí spon tak, aby nevznikala vzduchová mezera 
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Obrázek 15 – Vytvoření vzduchové mezery (1 – 2 cm), mezi vzorkem a podvlékací vrstvou, 

pomocí elektrod 

 

9 Vyhodnocení měření 

Měření probíhalo na vzorcích odebraných ze dvou reflexních oděvů OL-2. Jeden 

z roku 1979 a druhý z roku 1989. Jako první jsem použil vzorek ze staršího oděvu. Podle 

naměřených výsledků lze porovnat a vyhodnotit, který z oděvů má lepší ochranné 

vlastnosti. Byla měřena především teplota na reflexním povrchu vzorku, na podvlékací 

vrstvě a na tvárnici. Ze všech měření byly spočteny průměrné hodnoty a zaznamenány do 

tabulek a grafů.  

Po ukončení všech měření byly prohlédnuty vzorky z obou obleků a viditelně byla 

zjištěna degradace materiálů působícím teplem, jak můžeme vidět na obrázku 16. Jsou zde 

vyfoceny dva vzorky rozložené na dvě části. Poškozeny byly všechny vzorky. Toto 

poškození by mohlo být jedním z důvodů k vyřazení z užívání.  
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Obrázek 16 – Degradace vrstev vzorku reflexního oděvu 

 

9.1 Výsledky měření oděvu OL-2 roku výroby 1979 

V kapitole jsou vyhodnoceny výsledky z měření oděvu OL-2 z roku výroby 1979. 

Při měření byl použit jeden vzorek, na kterém bylo provedeno 6 měření. První 3 měření 

byly provedeny se vzduchovou mezerou a další 3 bez vzduchové mezery.  

Měření se vzduchovou mezerou – oděv roku výroby 1979 

Po odstranění clony téměř okamžitě začal na vzorek působit tepelný tok              

10 kW.m
-2

. Na grafu 1 lze vidět, že teplota na reflexní ploše během pár vteřin prudce 

vstoupla a pohybovala se na teplotě 177 °C. Na tuto hodnotu se teplota dostala po osmi 

minutách a dále nenarůstala. Teplota na podvlékací vrstvě stoupala pomaleji a dostala se na 

hodnotu 75 °C během třinácti minut a maximálně se dostala na hodnotu 78 °C. Na čelní 

straně tvárnice byl nárůst teploty minimální. Teplota se zde dostala na maximální hodnotu 
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52 °C v průběhu celého měření, konkrétně po 83. minutě. Tato teplota by již způsobila 

popáleniny. Maximální a průměrné teploty (viz kapitola 8.3) jsou uvedeny v tabulce 1 

uvedené níže.  

 

Tabulka 1 – Maximální a průměrné hodnoty z měření se vzduchovou mezerou r. v.1979 

Vzorek r.v. 1979 

- se vzduchovou 

mezerou 

Reflexní 

plocha 

Podvlékací 

vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Zadní strana 

tvárnice 

Průměrné 

teploty [°C] 
167,9 81,9 45,4 

 

37,8 

Maximální 

teplota [°C] 

 

179,8 

 

90,3 

 

52,4 

 

39,5 
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Graf 1 – Průběh teplot na jednotlivých vrstvách při měření se vzduchovou mezerou r. v.1979 

Měření bez vzduchové mezery - oděv roku výroby 1979 

Na grafu 2 vidíme, že teplota na podvlékací vrstvě stoupla rychleji a dosahovala 

mnohem větších hodnot. To je dáno těsným kontaktem vzorku a podvlékací vrstvy. Během 

měření se tato teplota dostala až na hodnotu 127 °C. Tahle skutečnost nám ovlivnila 

teploty tvárnice, které dosahovaly vyšších hodnot než při měření se vzduchovou mezerou. 

Teplota na zadní straně tvárnice dosáhla teploty 40 °C. V porovnání s měřením se 

vzduchovou mezerou je rozdíl těchto teplot 3 °C, což by mohlo způsobit přehřátí a kolaps 

organizmu. Průměrné a maximální hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 2. 
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Tabulka 2 – Maximální a průměrné hodnoty z měření bez vzduchové mezery r. v. 1979 

Vzorek r.v. 1979 

– bez vzduchové 

mezery 

Reflexní 

plocha 

Podvlékací 

vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Zadní strana 

tvárnice 

Průměrné 

teploty [°C] 
163,0 110,3 53,2 40,1 

Maximální 

teplota [°C] 
186,1 127,8 60,5 44,7 

 

 

 

Graf 2 – Průběh teplot na jednotlivých vrstvách při měření bez vzduchové mezery r. v. 1979 
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9.2 Výsledky měření oděvu OL-2 roku výroby 1989 

V kapitole jsou vyhodnoceny výsledky z měření oděvu OL-2 z roku výroby 1979. 

Při měření byl použit jeden vzorek, na kterém bylo provedeno 6 měření. První 3 měření 

byly provedeny se vzduchovou mezerou a další 3 bez vzduchové mezery. 

Měření se vzduchovou mezerou – oděv roku výroby 1989 

Tento vzorek pochází z oděvu novějšího roku výroby, takže lze předpokládat, že 

výsledné hodnoty budou příznivější pro člověka. Je to docíleno stářím materiálů, 

opotřebením a případnou jinou technologií výroby. Z grafu 3 je patrné, že nárůst a průběh 

teplot je obdobný jako u vzorku z roku 1979 měřen se vzduchovou mezerou. Maximální a 

průměrné hodnoty jsou zaznamenány a vyobrazeny v tabulce 3 uvedené níže. Porovnání 

výsledků měření bude podrobněji rozebráno v kapitole 10.  

 

Tabulka 3 – Maximální a průměrné hodnoty z měření se vzduchovou mezerou r. v. 1989 

Vzorek r.v. 1989 

– se vzduchovou 

mezerou 

Reflexní 

plocha 

Podvlékací 

vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Zadní strana 

tvárnice 

Průměrné 

teploty [°C] 
160,3 79,9 43,8 37,5 

Maximální 

teplota [°C] 
185,5 92,6 48,5 38,6 

 

 

 



36 
 

 

Graf 3 – Průběh teplot na jednotlivých vrstvách při měření se vzduchovou mezerou r. v.1989 

  

 

Měření bez vzduchové mezery – oděv roku výroby 1989 

Při měření se teplota na reflexním povrchu vzorku dostala na hodnotu 190 °C 

přibližně ve 25. minutě. Toto můžeme pozorovat na grafu 4.  Nárůst teploty v tomto 

případě byl rychlejší a dosahoval vyšších hodnot než při měření prvního vzorku. Z toho 

důvodu byla potřeba vypočítat rozdíly teplot na reflexním povrchu a teplot na podvlékací 

vrstvě viz kapitola 10. Při měření dosahovala maximální teplota na podvlékací vrstvě 120 

°C a na čelní straně tvárnice 59 °C. Opět byly tyto vysoké teploty způsobeny těsným 
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kontaktem měřeného vzorku, podvlékací vrstvy a tvárnice. Všechny průměrné a maximální 

teploty jsou uvedeny v tabulce 4 uvedené níže.  

 

Tabulka 4 – Maximální a průměrné hodnoty z měření bez vzduchové mezery r. v. 1989 

Vzorek r.v. 1989 

– bez vzduchové 

mezery 

Reflexní 

plocha 

Podvlékací 

vrstva 

Čelní strana 

tvárnice 

Zadní strana 

tvárnice 

Průměrné 

teploty [°C] 
166,5 102,5 51,4 39,6 

Maximální 

teplota [°C] 
192,9 120,2 59,4 43,1 
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Graf 4 – Průběh teplot na jednotlivých vrstvách při měření bez vzduchové mezery r. v. 1979 
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mezerou. Jelikož byla hustota tepleného toku poměrně vysoká, byla vysoká i teplota na 

povrchu vzorku a pod vzorkem. Pod oděv se používá bavlněné podvlékací oblečení, které 

by nejspíše neuchránilo povrch těla před popálením. V obou případech by nejspíše došlo 

k popálení během pár minut. 

 

Z tabulky 5 je jasně patrné, že rozdíl naměřených teplot u nového vzorku jsou 

vyšší než u starého vzorku. Z toho nám vyplývá, že nový vzorek má lepší vlastnosti, které 

brání prostupu tepla a tím jsou bezpečnější pro uživatele. Rozdíl mezi rozdíly teplot vzorků 

činí 2,5 °C. Při měření se vzduchovou mezerou se dalo očekávat, že rozdíly nebudou moc 

velké. Toto se mění při měření bez vzduchové mezery (viz kapitola 10.2). 

 

Tabulka 5 – Rozptyl, směrodatná odchylka rozdílů teplot a rozdíly teplot mezi povrchem 

vzorku a podvlékací vrstvou - vzorky se vzduchovou mezerou 

 

 

 

 
Rozdíl teplot mezi povrchem vzorku a podvlékací vrstvou 

Starý vzorek 100,98 °C 

Nový vzorek 103,54 °C 

Rozptyl 1,64 

Směrodatná odchylka 1,28 
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Graf 5 – Porovnání maximálních teplot (modrý, červený a zelený sloupec) a rozdílů teplot (fialový 

sloupec) vzorků měřených se vzduchovou mezerou 
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má mnohem lepší vlastnosti, které se nejvíce projevily právě při měření bez vzduchové 

mezery.  

 

Tabulka 6 – Rozptyl, směrodatná odchylka rozdílů teplot a rozdíly teplot mezi povrchem 

vzorku a podvlékací vrstvou - vzorky bez vzduchové mezery 

 
Rozdíl teplot mezi povrchem vzorku a podvlékací vrstvou 

Starý vzorek 60,09 °C 

Nový vzorek 74,12 °C 

Rozptyl 49,15 

Směrodatná odchylka 7,01 
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Graf 6 – Porovnání maximálních teplot (modrý, červený a zelený sloupec) a rozdílů teplot (fialový 

sloupec) vzorků měřených bez vzduchové mezery 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést experimentální měření, kterým jsme 

měli zjistit, zdali má vliv stáří reflexního oděvu na prostup tepla. Experiment byl prováděn 

na vzorcích obleků stejného výrobce. Jednalo se o středně těžký oblek OL-2. První byl 

roku výroby 1979 a druhý 1989 (rozdíl 10 let). Oděv se stálé používá u některých jednotek 

sboru dobrovolných hasičů a HZS podniku. Pomocí e-mailu bylo osloveno více výrobců 

reflexních oděvů, s prosbou o poskytnutí vzorků oděvů, ale žádný z nich, na napsaný e-

mail, nereagoval. Oděvy byly nastříhány na vzorky o velikosti 29 x 39 cm a vystaveny 

působení hustotě tepelného toku o hodnotě 10 kW.m
-2

. Teplota zdroje dosahovala 

maximálně 950 °C a byly měřeny teploty na jednotlivých vrstvách pomocí termočlánků. 

Vzorky byly vystaveny tepelnému záření po dobu 110 minut. Čas byl stanoven po prvním 

měření, které nebylo počítáno do průměrů. V daném čase byly hodnoty téměř ustáleny a 

dále se nezvyšovaly. 

Dohromady bylo provedeno 14 měření a vyhodnoceno 12 z nich (1. a 8 měření 

nebylo použito do výsledných hodnot). Měření 1 bylo pouze informativní, pro správné 

umístění měřící soustavy (tj. určení vzdálenosti). Při měření 8 došlo k závadě na jednom 

termočlánku, který byl posléze nahrazen, a toto měření nebylo použito. Na jednom vzorku 

byla vždy provedena 3 měření bez vzduchové mezery a další 3 se vzduchovou mezerou. 

Poté byl vzorek vyměněn za nový, který byl měřen stejným způsobem. Při měření bez 

mezery byly použity svorky pro uchycení vzorku a podvlékací vrstvy pro těsný kontakt. 

Pro vytvoření mezery mezi vzorkem a podvlékací vrstvou byly použity elektrody, které se 

pomocí měděného drátku uvázaly a zavěsily tak, že byly mezi vzorkem a podvlékací 

vrstvou. 

Měřením byly dosaženy výsledky, pomocí kterých jsme zjistily, že lepších hodnot 

dosahoval novější oblek z roku 1989 a to v případě měření bez vzduchové mezery i s ní. Z 

výsledných hodnot se dá usoudit, že starší oblek dosahuje horších výsledků a proto je 

bezpečnější nový oblek. Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, u všech vzorků 

dosahovala teplota na povrchu podvlékací vrstvy takových hodnot, že by došlo 

k popáleninám během prvních pár minut. V úvahu byly rovněž brány nepřesnosti v měření. 

Vypočtená směrodatná odchylka a rozptyl byl spočítán pomocí aplikace Microsoft office 
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Excel 2007 a zaznamenány do tabulek 5 a 6. Pro výpočet směrodatné odchylky byla 

použita funkce SMODCH a pro výpočet rozptylu funkce VAR.  
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