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Anotace 

Diplomová práce se zabývá stanovením požární odolnosti podlahy kolejového 

vozidla. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na teorii. Zde popisuji 

dopravu po železnici, zmiňuji se o požární odolnosti, uvádím jednotlivé normy, které se dané 

problematiky týkají, a zmiňuji se o materiálu na zkoušky. Druhá část je věnována samotné 

zkoušce pro ověření požární odolnosti podlahy kolejového vozidla. Tato část je rozdělena 

do pěti kapitol, kdy v první kapitole popisuji návrh zkoušky, ve druhé provádím měření 

požární odolnosti a ve třetí kapitole je provedeno vyhodnocení těchto měření. Čtvrtá kapitola 

je věnována stanovení spalného tepla, a pátá kapitola popisuje měření teploty vznícení.  

Klíčová slova: zkouška, norma, teplota, požární odolnost, celistvost, izolace, 

podlaha 

Annotation 

The diploma thesis deals with the determination of the fire resistance of the floor of 

the rolling stock. The thesis is divided into two parts. The first part is focused on theory. 

Here I describe the transport by rail, I mention the fire resistance, I mention the individual 

standards that concern them, and information about the material for the tests. The second 

part is devoted to the test itself for verifying the fire resistance of the floor of the rolling 

stock. This part is divided into five chapters, where in the first chapter I describe the design 

of the test, in the second I do the fire resistance measurement and in the third chapter I 

evaluate these measurements. The fourth chapter is devoted to measurement of combustion 

heat, and the fifth chapter describes the measurement of ignition temperature. 

Key words: test, standard, temperature, fire resistance, integrity, insulation, floor
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Úvod 

Kolejová vozidla jsou prostředky pro přepravu osob a jsou na ně kladeny 

požadavky na požární bezpečnost. Tyto požadavky jsou řešeny právními předpisy. Jedním 

z těchto požadavků je i požadavek na požární odolnost. Požární odolnost je doba, vyjádřená 

v minutách, po kterou si konstrukce při působení požáru zachovává svoje vlastnosti 

(únosnost, celistvost, izolaci atd.).  Stanoví se dle norem. 

Cílem diplomové práce je stanovit požární odolnost kolejového vozidla. Důvod 

výběru diplomové práce vzešel z požadavků firmy Siemens, s.r.o, na ověření požární 

odolnosti podlahy kolejového vozidla. Stanovení požární odolnosti při požárních zkouškách 

je finančně náročné. Na základě výsledků informačního měření by posléze následovalo 

certifikování daného materiálu. Tyto zkoušky jsou poměrně finančně nákladné. Proto 

informační měření může objednateli zkoušky ušetřit mnoho finančních prostředků. 

Skladba diplomové práce bude rozdělena na dvě části. Část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části bude provedena rešerše literatury dané problematiky. 

Vzhledem k tomu, že pro zkoušky požární odolnosti různých konstrukcí a materiálů jsou 

definované zkušební postupy v příslušných normách, bude nutné před samotným 

ověřováním požární odolnosti prostudovat danou problematiku v oblasti kolejových vozidel. 

Při psaní diplomové práce bude nezbytné se seznámit s konstrukcí kolejových vozidel. Dále 

bude potřeba nadefinovat zkušební podmínky a vytvořit prostředí, ve kterém se bude požární 

odolnost ověřovat v případě, kdyby nebyl žádný normový postup stanoven. V České 

republice se vyskytují různé druhy kolejových vozidel. Tato vozidla se pohybují ať už po 

povrchu nebo v podzemí a slouží různým účelům. V diplomové práci proto bude provedeno 

jejich základní rozdělení a upřesnění účelu těchto vozidel. Praktická část bude věnována 

návrhu zkušební pece a provedení zkoušky. V závěru bude provedeno vyhodnocení. Dále 

bude diplomová práce zahrnovat také doplňková měření pro bližší upřesnění materiálu.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací, které se zaměřují na 

zkoušky požární odolnosti. Jedná se zejména o zkoušky požární odolnosti u podlah 

kolejových vozidel. Hlavní záměr byl kladen především na laboratorní zkoušky požární 

odolnosti. 

Při tvorbě této rešerše bylo prostudováno několik odborných článků nalezených na 

webu, dále bylo prostudováno několik diplomových prací týkající se problematiky požární 

odolnosti a požární bezpečnosti kolejových vozidel a poslední část se týkala normativních 

požadavků na zkoušky požární odolnosti.  

Zdrojem informací pro diplomovou práci byl web dspace.vsb.cz, kde jsou 

zveřejněny závěrečné práce vytvořené na VŠB. Dalším zdrojem byl zahraniční web nist.gov. 

Z webu csnonline-agentura-cas.cz byly čerpány normy týkající se požární bezpečnosti  

u kolejových vozidel.  

Diplomová práce [9] je zaměřena na protipožární ochranu drážních vozidel. Je v ní 

proveden rozbor bezpečnosti na evropské železnici s odkazem na statistiky vývoje 

jednotlivých druhů událostí. Dále je proveden rozbor v současné době platných norem 

zaměřujících se na požární bezpečnost drážních vozidel a jejich vývoj.   

V práci [6] se autor zaměřuje na zkoušky, jejichž cílem bylo ověřit některé 

rozhodující vlastnosti materiálů, užívaných při zvyšování požární odolnosti ocelových 

nosných konstrukcí ve stavbách. Zkoušky probíhají v laboratorních podmínkách. Požární 

odolností a návrhem konstrukcí se zabývá publikace [5]. 

Normy [3] a [4] se zabývají protipožární ochranou drážních vozidel. Tyto normy se 

pro zkoušky požární odolnosti jednotlivých částí odkazují na zkušební normy [2] a [1].  

V [1] jsou základní požadavky pro zkoušení požární odolnosti a [2] se zabývá zkušební 

metodou pro zkoušení požární odolnosti nenosných prvků.  

Článek [7] se zabývá vývojem protipožární ochrany u kolejových vozidel ve 

spojených státech.  
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1 Doprava po železnici 

Doprava po železnici je v České republice velmi rozšířená. Nachází se zde několik 

důležitých železničních uzlů. Je to poměrně levný způsob přepravy osob a zboží na velké 

vzdálenosti.  

Kolejová vozidla slouží k přepravě osob, zboží nebo materiálu po železnici. Tento 

druh dopravy má v České republice své zákony a vyhlášky, podle kterých se řídí. 

V následující kapitole se budu zabývat rozdělením kolejových vozidel a legislativou, která 

se na provoz po kolejových cestách vztahuje.  

1.1 Právní rámec 

Podmínky pro provoz, konstrukci a údržbu kolejových vozidel jsou řešeny zejména 

následujícími právními předpisy v platném znění [10]: 

 zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, 

 vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 

řád drah, 

 vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 

 vyhláška MD ČR č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní  

a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 

 vyhláška MD ČR č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 

(Řád určených technických zařízení). 

1.2 Rozdělení kolejových vozidel 

Základní rozdělení kolejových vozidel je podle jejich možnosti pohybu [10]: 

 hnací vozidla – jsou schopna vyvíjet tažnou sílu (lokomotivy), 

 hnaná (tažná) vozidla – nejsou konstrukčně schopna vyvíjet tažnou sílu  

a pro jejich pohyb se využívají hnací vozy (vagony).  

Hnací vozidla se dále dělí podle druhu energie, kterou využívají ke svému pohybu. 

V dnešní době se nejčastěji využívají [10]: 
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 elektrické nebo 

 motorové hnací vozy.  

Hnaná vozidla lze rozdělit podle druhy dopravy [10]: 

 osobní doprava – je to druh dopravy, kdy se přepravují osoby ve vozech 

vybavenými sedadly. Podle vnitřního uspořádání se dále tyto vozy dělí na: 

velkoprostorové, oddílové, kombinované, vložené, přípojné a řídící, 

 nákladní doprava – doprava, při které se přepravuje např. zboží nebo 

suroviny. K přepravě těchto věcí se využívá různých druhů vozů např.: 

otevřené, kryté, chladící, plošinové, kotlové, s otevírací střechou, cisternové 

nebo speciální.   

Další možné dělení kolejových vozidel je podle počtu náprav. Vozy jsou dvou, tří, 

čtyř nebo vícenápravové. 

Podle konstrukce vozů se kolejová vozidla používají pro jednotlivé vlaky. Další 

dělení je tedy podle druhu vlaků:  

 vyšší kvality (SC, EC, ICE apod.), 

 expresní, 

 rychlíky, 

 osobní, 

 předměstské, 

 místní,  

 nákladní,  

 pomocné a pracovní. 

Podle rozchodu, který výrazně ovlivňuje stavbu kolejových vozidel, se dělí: 

 normální rozchod, 

 úzký rozchod, 

 široký rozchod. 

Rozdělení hnacích a hnaných vozidel uvedené výše není konečné, pro splnění cíle 

diplomové práce je však dostačující.  
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2 Požární odolnost  

Stejně jako u staveb, tak i u kolejových vozidel jsou požadavky na požární odolnost 

některých jejich částí. Při projektování staveb se zpracovává požárně bezpečnostní řešení 

stavby, ve kterém mimo jiné, záleží na výškové poloze požárního úseku, který oddělují 

jednotlivé konstrukce. Při projektování kolejových vozidel se žádné požárně bezpečnostní 

řešení nezpracovává a konstruktér je povinen se řídit platnými normami.  

V následující kapitole popisuji postup při zjišťování a prokazování požární 

odolnosti materiálů.  

2.1 Klasifikace požární odolnosti 

Schopnost konstrukcí odolávat účinkům požáru označujeme jako požární odolnost. 

Je to doba v minutách, po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům požáru. 

Charakterizují ji mezní stavy (nosnost, celistvost, izolační schopnost atd.). Označení požární 

odolnosti je uvedeno na obrázku 1. [5] 

 

Obrázek 1 Způsob označení požární odolnosti [5] 

 

Určení požární odolnosti je důležité zejména pro prvky, které mají dělící nebo 

nosnou funkci. Jsou to zejména stěny, stropy, sloupy a nosníky. Prokazování požární 

odolnosti se stanovuje při požárních zkouškách dle EN, kdy dochází k tepelnému namáhání 

posuzované konstrukce. Teplotní namáhání probíhá podle standardizovaných teplotních 

křivek, které jsou na obrázku 2. [5] 

X(t) DPY-Z

X(t)

R,E,I,W,M

DPY

DP1, DP2, DP3

Z

S, C
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Pro běžně využívané stavební konstrukce jsou hodnoty požární odolnosti 

tabelizovány  např. v ČSN 73 0821 nebo v Eurokódech. 

 

Obrázek 2 Teplotní křivky [12] 

2.2 Eurokódy 

Prokazování požární odolnosti stavebních konstrukcí může probíhat i jiným 

způsobem než zkouškou. K těmto způsobům patří i výpočet požární odolnosti. Koncem  

20. století byly vydány Evropskou komisí pro normalizaci projektové normy tzv. Eurokódy. 

V České republice jsou známy jako normy ČSN EN 1990 až 

ČSN EN 1999. Tyto normy slouží pro návrh stavebních konstrukcí nejen za běžných 

podmínek, ale také za požáru. [5] 

Každý členský stát mohl doplnit tyto normy národní přílohou.  V těchto přílohách 

jsou doplněny potřebné chybějící informace, které se vztahují zejména k zatížení staveb, 

použitým materiálům podle potřeb a zkušeností jednotlivých zemí. [5] 

Při posuzování požární odolnosti podle Eurokódů se využívá zjednodušený způsob 

výpočtu. [5] 
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Obrázek 3 Návrh konstrukce za požární situace [5] 

Na obrázku 3 je znázorněno schéma s dílčími kroky, podle kterého se navrhuje 

konstrukce na účinky požáru podle Eurokódu.  Výše zmíněný postup se neřídí ani teplotní 

křivkou ani dobou působení požáru na konstrukce, ale má v sobě zahrnuty prvky 

inženýrských principů a metod. 

2.3 Postup při ověřování požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Existují různé způsoby pro ověření požární odolnosti.  

a) podle času  

Při tomto postupu porovnání požární odolnosti se většinou porovnává požadovaná 

hodnota s hodnotou uvedenou v projektových normách (např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804) 

s hodnotou uvedou ve zkušebním protokolu, normou ČSN 73 0821 nebo s hodnotou 

uvedenou v Eurokódech. [5] 

tfi,d ≥ tfi,requ                                                     (1) 

nebo 

tfi,d ≥ te,d                                                           (2) 

Návrh konstrukce na účinky 
požáru 

Modely pro teplotní 
analýzu (teplota v 

prostoru)

Nominální křivky 

Zjednodušené  
modely požárů

Zpřesněné   
modely požárů

Sdílení tepla v 
konstrukci (teplota v 

konstrukci)

Přímá metoda 

Zjednodušené 
přírustkové 

modely

Numerické metody 
(např. MKP)

Způsob posuzování 
stavební konstrukce 

Anylýza prvku

Analýza části 
konstrukce

Analýza celé 
konstrukce 
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kde je 

tfi,d- návrhová (skutečná) hodnota doby požární odolnosti (min), 

tfi,requ- požadovaná doba požární odolnosti (min), 

te,d- ekvivalentní doba vystavení účinkům požárů (min). 

b) podle teploty  

Při posuzování požární odolnosti podle teploty se vychází z obecné podmínky 

spolehlivosti. V tomto případě je požární odolnosti dosaženo v případě, kdy teplota 

posuzovaného prvku je rovna kritické teplotě tohoto prvku. Tento postup se osvědčil  

u nechráněných i chráněných ocelových prvků. Vychází ze znalosti rozvoje tepla při požáru. 

[5] 

θd ≤ θcr,d          (3) 

kde 

θd- návrhová teplota materiálu (oC), 

θcr,d- návrhová hodnota kritické teploty materiálu (oC). 

c) podle únosnosti 

Vychází se z návrhových hodnot únosnosti Rd a účinků zatížení Ed při pokojových 

teplotách. Tyto hodnoty se dále upravují na návrhové hodnoty při požáru (tj. Rd,fi a Ed,fi). 

Obě hodnoty jsou upraveny dílčími součiniteli bezpečnosti. [5] 

Rd,fi,t ≥ Ed,fi,t                                                            (4) 

kde  

Rd,fi,t- návrhová hodnota únosnosti stavební konstrukce při požáru v čase t, 

Ed,fi,t- návrhová hodnota odpovídající účinkům zatížení při požáru v čase t.  

2.4 Způsoby navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru 

Při návrhu konstrukce na požár jsou přípustné tři způsoby posuzování:  
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 návrh celé konstrukce (globální výpočet) – je to nejobecnější model 

výpočtu pro konstrukce, které jsou namáhány požárem. Zohledňuje veškeré 

vlastnosti a chování materiálu. Je třeba, aby byla splněna podmínka 

spolehlivosti při plně rozvinutém požáru. Používají se zpřesněné výpočtové 

metody. [5] 

 návrh části konstrukce – je to alternativa ke globálnímu výpočtu. Výpočet 

se provádí pouze pro přiměřené části konstrukce. Ke zpřesněné výpočtové 

metodě lze použít zjednodušenou metodu výpočtu. [5] 

 návrh prvků konstrukce – je to nejjednodušší alternativa výpočtu celé 

konstrukce nebo její částí. Tento výpočet je vhodný zejména pro ověření 

požadavků na normovou požární odolnost. [5] 

2.5 Všeobecné požadavky na navrhování stavebních konstrukcí 

Metody navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru jsou:  

 experimentální metody – jsou založeny na malorozměrových  

a velkorozměrových zkouškách. Reálným podmínkám uvnitř hořícího 

prostoru se nejvíce přibližují velkorozměrové zkoušky. Jsou však časově, 

finančně a prostorově náročné. Naměřená data mají zásadní vliv při 

navrhování konstrukcí. Tato metoda nám ulehčuje složité matematické 

modelování. [5] 

 výsledky zkoušek provedené v autorizovaných zkušebnách – zkouška je 

prováděna podle teplotní normové křivky. Naměřené hodnoty se využívají 

společně s projektovými normami. Při této metodě se využívá ekvivalentní 

doba trvání požáru. [5] 

 jednoduché výpočtové modely – využívá se při postupech uvedených 

v Eurokódech. Rovnice, které se používají při výpočtech, zjednodušují 

fyzikální parametry. [5] 

 zpřesněné výpočtové modely – jsou to počítačové modely, které počítají 

s tepelnou a mechanickou odezvou. V žádných evropských normách nejsou 

tyto modely podrobněji rozpracovány. [5] 
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3  Normativní požadavky  

Při konstrukci a výrobě kolejových vozidel se na jednotlivé zařízení, části a díly 

vztahují příslušné normy. Jeden z požadavků, kterými se normy zabývají, je i požadavek na 

požární bezpečnost těchto kolejových vozidel. 

Některá kolejová vozidla slouží k přepravě osob. Je tedy nutné umožnit těmto 

osobám bezpečný únik při vzniku mimořádné události, zejména při vzniku požáru.  

V členských státech Evropské unie jsou výrobci a dodavatelé kolejových vozidel 

povinni řídit se normou, která je v České republice označena jako ČSN EN 455 45 Drážní 

aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel. Tato norma má dalších sedm částí 

3.1 ČSN EN 455 45  

Norma ČSN EN 455 45 se zabývá aplikací protipožární ochrany u kolejových 

vozidel. Záměr ČSN EN 455 45 je podobný jako záměr norem zabývající se požární 

bezpečností staveb. Mezi hlavní cíle patří: minimalizovat pravděpodobnost vzniku požáru, 

při vzniku požáru minimalizovat dopad zplodin na personál a cestující a omezit rozsah 

požáru, popřípadě zpomalit jeho šíření na minimum. [3]   

V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé části normy a jejich požadavky, kterých se 

jednotlivé části týkají. Téma diplomové práce je stanovení požární odolnosti podlahy 

kolejového vozidla. Proto se dále budu věnovat části 3. – Požadavky na požární odolnost 

požárních zábran. 
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Tabulka 1 Části normy ČSN EN 455 45 [5]  

 

Ve spojených státech se snížení hořlavostí materiálů, které se používají při výrobě 

kolejových vozidel pro přepravu osob, zabývají od začátku 20. století. Jedním z hlavních 

důvodů byl vývoj vysokorychlostních vlaků, ve kterých se používaly lehké syntetické 

materiály. Vlastnosti těchto materiálu se zpočátku ověřovaly malorozměrovými zkouškami. 

[7]  

3.2 ČSN EN 455 45 – 3   

Norma ČSN EN 455 45 – 3 se zabývá požadavky na požární odolnost požárních 

zábran. 

Podlaha kolejových vozidel je jednou z požárních zábran. Při konstrukci 

kolejových vozidel se na podvozek umísťuje mnoho technického zařízení. Při provozu 

tohoto zařízení není vyloučena možnost vzniku požáru. Z tohoto důvodu je nutné, aby 

v případě vzniku požáru bylo omezeno rozšíření požáru do prostoru pro cestující a personál. 

Podlaha tedy musí splňovat požadavek na požární odolnost.   

V normě jsou vypsána místa, která musí být vybavena požárními zábranami. Tato 

místa jsou podle konstrukce kolejového vozidla uvedena v tabulce č. 1 této normy. [4] 

V této tabulce č. 1 normy ČSN EN 455 45 – 3 jsou uvedeny prostory s místem 

vzniku požáru, chráněné prostory, poznámky, provozní kategorie a požadavky na požární 

odolnost.  [4] 

Část normy Požadavky 

Část 1. Obecně

Část 2. Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Část 3. Požadavky na požární odolnost požárních zábran

Část 4.
Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární 

bezpečnosti

Část 5.

Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení 

včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s 

vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených 

vozidel

Část 6. Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

Část 7.
Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými 

kapalinami a plyny
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V diplomové práci budu posuzovat požární zábrany podle položky číslo 1. Místem 

vzniku požáru v tomto případě je podpodlažní technický prostor s elektrickými výkonovými 

napájecími nebo trakčními obvody s jinými než brzdovými odporníky. Chráněným místem 

je prostor pro cestující a personál s kabinou strojvedoucího. V poznámce je uvedeno, že 

zkouška požární odolnosti se zkouší podle EN 1364-2 a požadavky jsou definovány od 

podlaží až po povrch podlahové krytiny. Požadavek na požární odolnost je E15, I15. [4] 

 

Obrázek 4 Příklad 1 umístění požárních zábran [4] 

Legenda: 1- chráněné místo, 2- místo požáru, 3- požární zábrana a příslušný typ 

krytu zdroje elektrických oblouků (jiskření), 4- podlaha 

Na obrázku 4 je vidět druh kolejového vozidla a zobrazen chráněný prostor, ve 

kterém nesmí dojít po určitou dobu k ohrožení personálu a cestujících účinky požáru. 

 Nejvyšší požadavek na požární odolnost požárních zábran použitých na podlahy je 

E15, I15. V tomto případě, i pokud by došlo ke špatnému zatřídění požární zábrany do 

tabulky, bude požadavek na požární odolnost splněn.  

Odolnost požárních zábran se ověřuje s využitím standardních postupů. Jsou to 

zejména postupy stanovené v EN 1363 – 1. Tato norma se odkazuje na ISO 834 – 1 a používá 

stejnou křivku teplota-čas pro působení ohně. [4] 

Vzorek určený pro požární zkoušky musí mít veškeré náležitosti požární zábrany, 

tzn., že v něm musí být veškeré výřezy a kanály. Existují dva typy vzorků: jednosměrné  
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a obousměrné. Jednosměrné jsou vystaveny zkušebnímu ohni z té strany, ze které budou 

odolávat případnému požáru na kolejovém vozidlu. U obousměrných vzorků se zkouší každá 

strana a u obousměrných vzorků asymetrických se zkušebnímu ohni vystaví méně odolná 

strana. Pokud je nemožné stanovit méně odolnou stranu, zkouší se z obou směrů. [4] 

Standardně se zkoušky provádí na topeništích s otvory o velikosti 3 x 3 m. Můžou 

se však provádět i na topeništích o minimálních rozměrech 450 x 450 mm. To platí pouze 

v případě, kdy prvek z hlediska geometrie neovlivní výsledek zkoušky. Prvky ve 

zmenšeném měřítku musí být vyrobeny tak, aby co nejpřesněji napodobovaly podmínky 

konečného použití, a postup zkoušky se musí provádět podle EN 1363 – 1. [4] 

V normě jsou uvedeny i materiály požárních zábran, u kterých lze prokazatelně, 

bez dalších zkoušek, stanovit požární odolnost. Jsou uvedeny v tabulce 2.[4] 

Tabulka 2 Typické vlastnosti požární odolnosti některých výrobků pro požární zábrany [4] 

 

U zábran, které odolávají požáru pouze z jedné strany, se zkouší jen jeden vzorek. 

U zábran, které musí odolávat působení požáru z obou stran, se zkoušejí dva vzorky (jeden 

v obou směrech). [4] 

3.3 ČSN EN 1364 – 2   

Norma ČSN EN 1364 – 2 se týká zkoušení požární odolnosti u podhledů.  

Zkouška požárních zábran pro podlahovou krytinu se zkouší dle normy pro nenosné 

prvky. Je otázkou, zda by pro podlahovou krytinu neměla existovat samostatná norma, která 

by se problematikou požární odolnosti zabývala. Podlahová krytina je zatížena ať už stálým 

nebo nahodilým zatížením. Jako stálé zatížení je bráno v úvahu např. technické vybavení, 

Popis výrobků a/nebo konstrukce Vlastnost

Ocelový plech, tloušťka 2 mm E60

Ocelový plech, tloušťka 2 mm, s 50mm izolační 

vrstvou minerálních vláken
E60, I15

Hliníkový plech, tloušťka 2 mm (bez izolace na 

studené straně)
E10

Hliníkový plech, tloušťka 5 mm (bez izolace na 

studené straně)
E15

Hliníkový plech, tloušťka 3 mm s 30mm izolační 

vrstvou minerálních vláken na horké straně
E30
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sedačky a vše, co je v kolejových vozidlech pevně připevněno. Nahodilým zatížením uvažuji 

samotnou váhu přepravovaných osob a zavazadel, které ve vlaku cestují.  

V normě je označení požární zábrana nahrazena pojmem podhled. Pro zachování 

přehlednosti textu budu pokračovat v označení požární zábrana.  

V úvodu normy je uvedeno, že zkušební podmínky a zařízení musí odpovídat  

EN 1363 – 1 případně EN 1363 – 2. [2] 

Pokud je požární zábrana stejně velká nebo větší než otvor pece, zkouší se ve 

velikosti nejméně 4 x 3 m. Jestli-že je zábrana v kterémkoliv směru menší než 4 x 3 m, pak 

je zkoušena ve skutečné velikosti a zbylé otvory pece kolem zkušebního vzorku se zakryjí 

konstrukcí s odpovídající požární odolnosti. Pro zkoušku je potřeba jeden vzorek a musí 

obsahovat všechno příslušenství, které by mohlo ovlivnit jeho chování při zkoušce. [2] 

Pro snímání teploty v peci se používají deskové snímače teploty. Deskový snímač 

teploty musí odpovídat EN 1363 – 1. Na každých 1,5 m2 vzorku musí být použit jeden 

deskový snímač. Na vzorky, které mají plochu menší než 6 m2, se použijí alespoň 4 snímače. 

[2] 

Na povrch zkušebního vzorku, který není namáhán zkušebním ohněm, se 

rovnoměrně rozmístí pět termoelektrických článků pro sledování průměrné teploty. Jeden se 

umístí do středu zábrany a další 4 do středu jeho čtvrtin. [2] 

Pro kontrolu celistvosti vzorku se používá bavlněný polštářek a vizuální pohled. 

Bavlněný polštářek odpovídá EN 1363 – 1. Z bezpečnostních a praktických důvodů není 

možné celistvost kontrolovat měrkami spár. [2] 

Kritéria pro porušení mezních stavů izolace a celistvosti se vyhodnocují podle EN 

1363-1. 

Kritérium sálání není během zkoušky řešeno, ale pokud je splněno kritérium izolace 

tak je splněno i kritérium sálání. [4] 

Na obrázku 5 můžeme vidět zkoušku zábrany při působení požáru zespodu. Na 

obrázku 5 a) je půdorys podhledu. Na obrázku 5 b) je řez A – A, na obrázku 5 c) je řez 

B – B. Pozice 1- ocelový nosník,  2- ocelové závěsné zařízení, 3- zkušební rám, 4- okrajové 
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podepření vzorku (upevnění podle praxe), 5- ohřívaná šířka 3 m (nebo ve skutečném 

rozměru, pokud je < 3 m), 6- ohřívaná šířka 4 m (nebo ve skutečném rozměru, pokud je < 4 

m) 

Obrázek 5 reprezentuje zavěšenou zábranu. V mém případě se konečný návrh bude 

nepatrně lišit tím, že nebude použito závěsné zařízení.  

 

Obrázek 5 Znázornění zkoušky zábrany při působení požáru zespodu [2] 

3.4 ČSN EN 1363 – 1  

Základními požadavky pro zkoušky požární odolnosti se zabývá norma ČSN EN 

1363 – 1. 

Pro zkoušku je potřeba zkušební zařízení. Mezi tato zařízení patří např. zkušební 

pec. Konstruuje se na kapalná nebo plynná paliva a musí být schopna:  
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a) ohřívat svislé nebo vodorovné dělící prvky z jedné strany; nebo  

b) ohřívat sloupy ze všech stran; nebo  

c) ohřívat stěny z více než jedné strany; nebo  

d) ohřívat nosníky ze tří nebo čtyř stran s ohledem na daný případ. 

Vyzdívka zkušební pece musí být z materiálu, který má objemovou hmotnost menší 

než 1 000 kg/m3. Tloušťka vyzdívky musí být minimálně 50 mm a musí vyplňovat alespoň 

70 % vnitřního povrchu pece. V této peci musíme být schopni zajistit normové podmínky 

požárního namáhání. [1] 

Bavlněný polštářek slouží pro ověření celistvosti. Skládá se ze 100 % nových, 

neupravovaných, nebarevných a měkkých bavlněných vláken. Rozměr polštářku je 100 mm 

x 100 mm x 20 mm a hmotnost musí být v rozmezí 3 g – 4 g. Kondicionování probíhá při 

teplotě (100 ± 5) oC minimálně 30 minut. Pro použití musí být polštářek osazen v drátěném 

rámečku. [1] 

Křivka ohřívání se řídí teplotní normovou křivkou.  

 T = 345 ln(8t + 1) + 20                                                                                               (5)                                           

T- průměrná teplota v peci ( oC ) 

t- čas (min) 

 

Graf 1 Teplotní normová křivka 
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Odchylky měření ani tlak v peci nejsou při samotném měření brány v úvahu. 

Při zkoušce se musí vzorek pevností a obsahem vlhkosti blížit podmínkám běžné 

praxe. Kondicionování probíhá při teplotě 23 oC a při relativní vlhkosti 50 %. [1] 

Zkoušku lze ukončit v několika případech:  

a) pokud dojde k ohrožení bezpečnosti personálu nebo hrozí poškození zařízení, 

b) bylo dosaženo požadovaných kritérií nebo 

c) na žádost objednatele zkoušky. [1] 

I pokud dosáhneme požadovaných kritérií podle bodu b) nemusí to znamenat 

ukončení zkoušky. Pro zjištění doplňkových údajů může zkouška dále probíhat. 

Kritéria pro ukončení zkoušky podle bodu b) je porušení celistvosti a izolace.  

Kritériem celistvosti je doba uplynulého času v celých minutách, po kterou 

zkušební vzorek zachovává svou dělící funkci, a nesmí dojít k následujícímu: 

a) vznícení bavlněného polštářku přikládaného na povrch vzorku, 

b) umožnění průchodu měrky nebo 

c) souvislému plamennému hoření. [1] 

Použití měrek spár je vyloučeno, proto kritériem zůstávají pouze body a) a c). 

Kritériem izolace je doba uplynulého času v celých minutách, po kterou zkušební 

vzorek zachovává svou dělící funkci, aniž by na neohřívané straně byly dosaženy teploty, 

které způsobí:  

a) nárůst průměrné teploty nad počáteční průměrnou teplotu o více než 140 K nebo 

b) nárůst teploty v kterémkoliv místě (včetně mobilního termoelektrického 

článku) nad počáteční průměrnou teplotu o více jak 180 K. [1] 

Vyhodnocení kritéria izolace došlo při mém měření až zpětně z naměřených hodnot 

a vytvořených grafů.  
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4 Materiál pro zkoušku požární odolnosti 

Pro zkoušku požární odolnosti jsem obdržel dva materiály. Jedná se o materiály,  

o kterých výrobce kolejového vozidla uvažuje pro použití jako podlahy. Tyto materiály 

vyrábí finská firma KOSKISEN. Tato firma se zabývá zpracováním dřeva. Dále produkují 

materiály, jejichž základ tvoří celulóza. Jsou to zejména překližky a dřevotřísky.  

4.1 KOSKIBOND  

Jedná se o lepenou překližku. Základním materiálem pro výrobu překližky je finská 

bříza. Materiál je navržen tak, aby povrch materiálu poskytoval perfektní podmínky pro 

přilnavost lepidel a nátěrových hmot. Vykazuje vynikající výsledky pro pevné lepené 

konstrukce.[14] 

Mezi výhody této překližky patří: 

 vynikající přilnavost polyuretanových a epoxidových lepidel, 

 velká adheze, 

 snadná aplikace nátěrových hmot, 

 možnost protiskluzového povrchu, 

 snadná údržba na čistotu. 

Překližka KOSKIBOND se používá zejména: 

 pro použití podlahových nebo stěnových konstrukcí, 

 pro prostředky na přepravu osob nebo zboží (vlaky, autobusy, tramvaje),  

 pro sendvičové stavby. 

Měrná hmotnost materiálu je 700 kg/m3. Plotny překližky se vyrábí ve dvou 

základních rozměrech 1250 x 2500 mm a 1525 x 3050 mm. Síla desky je v rozmezí od 9 do 

30 mm. Překližka KOSKIBOND splňuje následující certifikáty: EN ISO 9001,  

EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC a FSC. [14] 
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Obrázek 6 KoskiBond  

4.2 KOSKISOUND F  

Stejně tak jako v prvním případě, tak i zde se jedná o lepenou překližku. Odlišnost 

od prvního materiálu je v tom, že v této překližce je umístěna zvuková zábrana. Mezi hlavní 

funkce KOSKISOUND F patří: 

 splňuje požadavky EN 45545 – 2, 

 funkční hladký povrch vhodný pro přilnavost polyuretanových  

a epoxidových lepidel, 

 víceúčelové užití povrchu (překrytí, přemalování), 

 hladký a odolný povrch, 

 snadné zpracování, 

 nezávadné pro životní prostředí, 

 při výrobě nebyly použity nebezpečné chemikálie, 

 nízký obsah formaldehydu. 

Zlepšené vlastnosti požární odolnosti a vysoká pevnost zaručují variabilní použití 

této překližky. Kvůli zvukové zábraně se používá zejména v místech, kde je potřeba snížit 

vnik hluku. [13] 
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Měrná hmotnost materiálu je 700 kg/m3. Standardně se vyrábí v plotnách  

o rozměrech 1220 x 2400/2440 mm nebo1450 x 3000 mm. Tloušťka plotny je od 12 do 30 

mm. [13] 

 

Obrázek 7 KoskiSound F 

V technickém listu je pro jednotlivé tloušťky uveden tzv. redukční index zvuku. Je 

to index, který vyjadřuje, o kolik se sníží intenzita zvuku po průchodu překážkou.  

Tabulka 3 Redukční index zvuku 

 

 

 

 

 

Tloušťka desky (mm) Redukční index zvuku (dB) Plošná hmotnost (kg/m2)

12 29 8,2

15 32 11

18 33 13,1

21 34 14,5
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5 Návrh laboratorní zkoušky pro ověření požární odolnosti  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je možné v laboratorních podmínkách naší 

fakulty ověřit požární odolnost materiálů. Pro ověřování požární odolnosti podlahy 

kolejového vozidla byla sestavena pec, v které probíhalo zahřívání vzorku ze spodní strany.  

Zkouškami požární odolnosti u kolejových vozidel se nezabývají pouze státy 

Evropy. Při prokazování požární bezpečnosti u vozů Washington Metropolitan Area Transit 

Authority bylo postupováno následovně. Nejprve byly provedeny malorozměrové zkoušky 

na jednotlivé komponenty uvnitř vozu. Poté se zkoumala možnost vniknutí požáru a kouře 

do vozu z vnější části, zejména přes podlahu. Třetí část se zabývala modelovým testem, kdy 

byl účinku požáru vystaven interiér vozu, aby se ověřily předchozí metody. [7] 

Při ověřování možnosti vniknutí kouře do vozu byla použita metoda, kdy byly pod 

vůz umístěny dýmovnice. Kolem vozu byla vystavěna plastová zábrana, aby byl omezen 

únik kouře z prostoru pod vlakem. Do uličky ve vlaku byly umístěny tři hlásiče kouře 0,9 m 

nad podlahu. Tyto hlásiče byli ionizační a spolu s vizuální kontrolou obsluhy měly odhalit 

vnikající kouř do interiéru. Pod vlakem byly zapáleny dýmovnice. Bylo sledováno vnikání 

kouře do interiéru vozu skrz různé mezery nebo šachtami pro rozvod kabelů a technického 

zařízení.  Tento test byl několikrát opakován vždy s negativním výsledkem. [7] 

5.1 Obecně o zkoušce  

Jak je zmíněno v kapitole 2.3, existují různé způsoby pro ověřování požární 

odolnosti. Při zkoušce budu ověřovat požární odolnost podle času. To znamená, že budu 

porovnávat požární odolnost uvedenou v normě s hodnotou naměřenou při laboratorní 

zkoušce.  

Při projektování kolejových vozidel, je značná část věnována požární bezpečnosti. 

Pro návrh kolejových vozidel se vztahuje celá řada norem. V práci vycházím zejména 

z norem, týkající se požární odolnosti podlah viz kapitola v teoretické části. Jsou to 

především normy:  

 ČSN EN 1363 – 1 Zkoušení požární odolnosti- základní požadavky,  

 ČSN EN 1364 – 2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - podhledy, 
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 ČSN EN 455 45 – 3 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel 

- Požadavky na požární odolnost požárních zábran, 

 ČSN EN 455 45 – 4 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních 

vozidel- Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární 

bezpečnosti. 

Při návrhu zkoušky se vycházelo z uvedených norem s drobnými odlišnostmi. 

Odlišnostem oproti normě se budu věnovat v následující kapitole.  

5.2 Odchylky zkoušky od normy  

Požadována požární odolnost podlahy kolejových vozidel je E15, I15. Tento 

požadavek vychází z ČSN EN 455 45 – 3. V tabulce 1 ČSN EN 455 45 – 3  je uvedeno, že 

zkouška musí probíhat dle ČSN EN 1364 – 2. Postup zkoušky podle normy je uveden 

v teoretické části, proto se zde budu věnovat pouze odlišnostem od norem, které jsou 

uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 Odlišnosti od normy 

 

5.3 Zařízení a pomůcky ke zkoušce 

Při zkoušce byly použity následující zařízení a pomůcky. Zkušební peci a vzorky 

budou popsány v kapitole 5.4 a 5.5.  

 

Norma Požadavek normy Stav při zkoušce Odkaz v normě

ČSN EN 1363-1

Použití bavlněného 

polštářku pro ověření 

celistvosti

nebyl použit  4.5.5.1

ČSN EN 1364- 2
Použít rozměr vzorku 4x3 m 

nebo skutečný rozměr
Použit rozměr 0,5x0,6 m  6.1

ČSN EN 1364- 2 
Použít deskový snímač 

teploty
Použity 4 plášťové termočlánky  9.1

ČSN EN 1364- 2 Jeden vzorek 3 vzorky  6.2

ČSN EN 1364-2
Všechno příslušenství vč. 

rámů
Pouze deska  6.3

ČSN EN 1363-1 Tlak v peci Neměřeno  4.5.2

ČSN EN 1363-1 Odchylky měření Informativní měření (nepožadováno)  5.1.2 
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Použitá zařízení:

 Plynový hořák, 

 tlaková lahev s propanem, 

 redukční ventil na tlakovou láhev, 

 plášťové termočlánky, 

 teploměr, 

 vlhkoměr, 

 barometr, 

 zapisovací zařízení ALMEMO® 

5690-2M,  

 mobilní telefon (fotoaparát), 

 stopky, 

 stolní počítač, 

 videokamera,  

 kamnářská páska. 

5.4 Popis zkušební pece  

ČSN EN 1363 – 1 udává, jak má zkušební pec vypadat. Popis pece je uveden 

v kapitole 4.2 normy ČSN EN 1363 – 1. Pro moji zkušební pec uvedenou na obrázku 8 jsem 

použil tvárnic YTONG, které splňují požadavek normy na vyzdívku pece. Základní těleso 

pece bylo postaveno z tvárnic o rozměru 75 x 249 x 599 mm (š x v x d). Nadezdívka pece, 

která zabraňuje vracení horkých spalin na povrch desky, byla postavena z tvárnic 

 50 x 249 x 599 mm (š x v x d).  

 

Obrázek 8 Popis pece 

Pec se skládá ze dvou základních částí. První část tvoří přívodní tunel tepla a druhou 

část tvoří samotný prostor pece. Přívodní tunel slouží k přívodu tepla do prostoru pece bez 
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přítomnosti plamenů. V prostoru pece je umístěna tvárnice YTONGU, která má za úkol 

zvedat horké spaliny k povrchu ohřívané strany desky. Na zadní straně pece jsou vyvrtány 

tři otvory o průměru 65 mm, které slouží pro odvod spalin z prostoru pece. Pokud by se tyto 

otvory v peci nevytvořili, docházelo by k odvodu spalin přívodním tunelem a ke vzniku 

přetlaku v peci. Při velkém přetlaku v peci se nedosáhne dostatečně vysokých teplot uvnitř 

pece. 

 Do prostoru pece jsou instalovány v souladu s EN 4 plášťové termočlánky. 

Instalace proběhla dírkou přes tvárnice. Umístění termočlánku bylo rovnoměrné do středů 

pomyslných kvadrantů otvoru pece. Díry, které byly vyvrtány pro prostrčení termočlánků, 

byly následně utěsněny izolační vatou. 

5.5 Popis vzorků 

Jednotlivé zkušební vzorky z materiálů uvedených v kapitole 4.1 a 4.2 byly  

o rozměrech 0,5 x 0,6 m. Tloušťka vzorků č. 1-3 je 18 mm a vzorků č. 4-6 je 15 mm. Deska 

(vzorek) byla položena na tvárnice. Z každé strany deska leží 2 cm na tvárnících. Skutečná 

plocha, která bude sloužit ke zkoušení požární odolnosti je 0,48 x 0,58 m. Mezi desku  

a tvárnice je umístěna kamnářská páska, aby bylo dosaženo dokonalého kontaktu 

s podkladem, a aby nedocházelo k úniku tepla kolem desky. Tato páska má také utěsňovací 

význam, aby bylo zamezeno prošlehávání eventuálních plamenů. Poté by nemusela deska 

vyhovovat požadavku celistvosti. Poté, co je deska usazena na tvárnice, je k ní umístěna  

do těsného kontaktu nadezdívka. Vzorek byl kondicionován na teplotu 23 °C a relativní 

vlhkost 50 %. Požadavek na kondicionování je uveden v normě.  

Tabulka 5 Tabulka s druhy vzorků 

 

K dispozici jsem měl dva druhy podlahové desky a od každého druhu 3 vzorky. 

Vzorky byly označeny tak, jak je uvedeno v tabulce 5. 

Vzorek č. Druh 

1. KOSKIBOND 

2. KOSKIBOND 

3. KOSKIBOND 

4. KOSKISOUND F

5. KOSKISOUND F

6. KOSKISOUND F
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Na povrch, který není ohříván, bylo upevněno pět plášťových termočlánků pro 

snímání povrchové teploty. Upevnění těchto termočlánků bylo podobné, jako u těch na 

spodní straně desky. Dírou v tvárnici byl termočlánek prostrčen, a čelem opřen o povrch 

desky. Výhodou bylo napružení článku a vytvoření dostatečné síly k zapření o povrch desky. 

Rozmístění bylo opět rovnoměrné - do středu desky a poté na středy jednotlivých kvadrantů. 

Poté došlo opět k utěsnění díry, kterou byly termočlánky prostrčeny. 

5.6 Kalibrace při zahřívání pece 

Před samotným měřením bylo třeba vytvořit podmínky v peci, aby průběh zahřívání 

odpovídal teplotní normové křivce. Vrchní otvor pece byl přikryt sádrokartonovou deskou, 

která v danou chvíli nahrazovala zkoušené vzorky.    

Pro zahřívání bylo využito dvojitého plynového hořáku. Pomocí redukčního ventilu 

na tlakové lahvi se regulovalo množství plynu ke spálení. Z vytvořené tabulky pro normovou 

teplotní křivku bylo množství plynu na spálení přidáno, nebo se čekalo, než dojde 

k vyrovnání teplot.  

Tabulka 6 Teplotní normová křivka 

 

Minutu po minutě byl manuálně regulován plyn z láhve na spálení, než bylo 

docíleno 15. minuty a teploty 739 °C. To je teplota pro ověření požární odolnosti E15, I15. 

Z následujícího grafu lze vyčíst, jak se dala teplota v peci regulovat pomocí redukčního 

ventilu. V tabulce 6 jsou vypsány minuty a jím odpovídající teploty podle teplotní normové 

křivky.  

 

Teplota (°C) 20 349 445 502 544 576 603 626 645 663 678 693 705 717 728 739

Čas (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Graf 2 Porovnání průběhů teploty při zahřívání s normovou křivkou 

Na grafu 2 jsou vyobrazeny dvě křivky. Teplotní normová a druhá vytvořená 

z naměřených hodnot při pokusném měření. Je zřejmé, že podmínky v peci se přibližují 

podmínkám teplotní normové křivce.  
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Graf 3 Teploty na jednotlivých termočláncích 

Na grafu 3 jsou znázorněny průběhy teplot zaznamenané v prostoru pece  

na jednotlivých termočláncích. Je zřejmé, že teplotní pole uvnitř pece je rovnoměrné. 

Tepelné namáhání povrchu desky bude na celém jejím povrchu přibližně stejné.  
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6 Měření požární odolnosti 

Při zkoušení požární odolnosti, byla využita komora, ve které je možno provádět 

malorozměrové zkoušky a vytvářet požáry malých výkonů. Komora je vybavena zařízením 

pro odvod spalin a po obvodu komory jsou tři okna pro pozorování experimentů v komoře. 

Při zkoušce se objevily určité nedostatky této komory, které budou shrnuty v závěru práce. 

6.1 Provedení zkoušky 

Zkouška požární odolnosti byla provedena následujícím způsobem. Nejprve se na 

okraj vrchního otvoru pece natáhla kamnářská páska pro docílení těsnosti mezi tvárnicemi  

a deskou. Na ni se položil zkoušený vzorek (deska) a obestavila se nadezdívkou. Následně 

byly na povrch desky upevněny na neohřívanou stranu termočlánky pro měření povrchové 

teploty. V komoře byla instalována videokamera, pro pořízení videa. Poté bylo zapnuto 

zaznamenávací zařízení ALMEMO. Při zapálení hořáku došlo zároveň ke spuštění stopek  

a zkouška byla zahájena.  

Na zaznamenávacím zařízení byla sledována průměrná teplota ze 4 termočlánků 

umístěných v peci. Podle uplynulého času se regulovalo množství plynu na redukčním 

ventilu, aby bylo dosaženo podmínek podle teplotní normové křivky. Po uplynutí 15 minut 

byla zkouška ukončena.  

Při zkouškách vzorků se zvukovou zábranou bylo ve zkušební místnosti velké 

množství kouře, které nedovolovalo vstup do této místnosti. Vstup byl možný až po 

odvětrání této místnosti. Po odvětrání této místnosti však již nezůstal žádný vzorek. Kolem 

dvacáté minuty byla porušena celistvost vzorku a ten shořel. Nebylo proto možné posoudit 

celistvost vzorku v 15. minutě. 

Při zkoušce vzorku bez zvukové bariéry také došlo k vývinu kouře, ovšem ne 

v takové míře. Po uplynutí doby 15 minut se dalo do místnosti vstoupit a zkoušený vzorek 

„zachránit“. Došlo k ochlazení vzorku, aby celý neshořel. 

Po provedení zkoušky byly zbytky desky zdokumentovány. Zkušební pec zůstala 

asi hodinu odkryta a tvárnice YTONGU byly zkrápěny vodou, aby ochlazení pece bylo co 
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nejrychlejší. Teplota pece pro další zkoušku nebyla vyšší než 40 °C. Následovala další 

měření se stejnými postupy.  

6.2 Vyhodnocení zkoušky  

Při vyhodnocení zkoušky se posuzuje, zda materiál vyhovuje z hlediska celistvosti 

(E) a izolace (I). Celistvost se posuzuje vizuálně a pomocí bavlněného polštářku, který nebyl 

použit. U izolace je požadavek, že vzrůst průměrné teploty nad počáteční teplotu nesmí být 

více než 140 °C, nebo vzrůst teploty v kterémkoliv místě nad počáteční teplotu 180 °C. 

Pokud budu vycházet z toho, že vzorek byl kondicionován na 23 °C tak maximální teploty, 

kterých povrch může dosáhnout je 163 °C u průměrné teploty povrchu a 203 °C v jakémkoliv 

místě. 

V následujících grafech jsou znázorněny průběhy teplot při zahřívání a teploty na 

povrchu zkoušených materiálů. 
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6.3 Měření č.1 

 

Graf 4 Průběh zahřívání vzorku č. 1 

Z průběhu zahřívání desky na grafu 4 je patrné, že mezi 4. a 5. minutou došlo 

k prudkému zvýšení teploty v prostoru pece. Při tomto nárůstu teploty bylo omezeno 

dodávané množství plynu do hořáku, ale teplota rostla dále. Kolem 8 minuty došlo ke snížení 

teploty a tepelné namáhání se přiblížilo opět teplotní normové křivce. 
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Graf 5 Teplota neohřívaného povrchu vzorku č. 1 

Na grafu 5 je znázorněn růst teploty na neohřívané straně desky. Rozdíl teplot na 

jednotlivých termočláncích se neliší o více jak 20 °C. K překročení mezních hodnot 

uvedených v normě nedošlo. 
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6.4 Měření č. 2 

 

Graf 6 Průběh zahřívání vzorku č. 2 

Na grafu 6 je opět vidět, že mezi 4. a 5. minutou došlo k prudkému zvýšení teploty 

v peci. Při tomto nárůstu teploty bylo zase omezeno dodávané množství plynu do hořáku, 

ale teplota rostla dále. Poté následoval prudký propad teploty a opětovný růst.  
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Graf 7 Teplota neohřívaného povrchu vzorku č. 2 

Jak je patrné z grafu 7, po 4. minutě docházelo k pozvolnému růstu teploty až do 

maximální teploty 62 °C, které bylo dosaženo v 15. min. Měření č. 3 
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Graf 8 Průběh zahřívání vzorku č. 3 

Měření č. 3 bylo posledním měření vzorku bez zvukové zábrany. Opět lze vidět na 

grafu 8 narůst teploty mezi 4. a 5. minutou a následný propad a opětovný nárůst s postupným 

ustálením. 
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Graf 9 Teplota neohřívaného povrchu vzorku č. 3 

Z grafu 9 je patrné, že nedošlo k rozdílu teplot na neohřívané straně o vice 

jak 10 °C a opět byla splněna podmínka izolace dle normy.  
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6.5 Měření č. 4 

 

Graf 10 Průběh zahřívání vzorku č. 4 

Měření č. 4 bylo prvním měřením vzorku se zvukovou bariérou. K prudkému 

nárůstu teploty došlo již mezi 3 a 4 minutou jak je vidět na grafu 10. 
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Graf 11 Teplota neohřívaného povrchu vzorku č. 4 

Na grafu 11 je zřejmé že došlo k výraznému nárůstu teploty na termočláncích č. 1  

a 3. Důvodem tohoto zvýšení teploty bylo proniknutí spalin hoření mezi deskou a tvárnicemi, 

na kterých byla osazena kamnářská páska na termočlánky umístěné na neohřívané straně 

desky. Tato chyba byla způsobena zřejmě chybným usazením desky.    
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6.6 Měření č. 5 

 

Graf 12 Průběh zahřívání vzorku č. 5 

Trend teplot při zkoušce vzorku č. 5 (jak je patrné z grafu 12) byl obdobný jako  

u předešlé zkoušky se stejným materiálem. Tak jako v předchozích případech tak i v tomto 

je z grafu 12 vidět, že mezi 4. a 5. minutou došlo k nárůstu teploty a následnému poklesu. 
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Graf 13 Teplota neohřívaného povrchu vzorku č. 5 

I na grafu 13 je vidět, že došlo k nepatrnému zvýšení teploty na termočláncích č. 1 

a 3. Ovšem toto zvýšení není tak patrné jako v předchozím případě. Rozdíl na jednotlivých 

termočláncích nebyl větší jak 20 °C. 
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6.7 Měření č. 6 

 

Graf 14 Průběh zahřívání vzorku č. 6 

Při zahřívání vzorku č. 6, se podmínky nejméně blížily podmínkám podle teplotní 

normové křivky. Jak je vidět na grafu 14 tak opět v 5. minutě následoval nárůst teploty 

následovaný jejím spádem a poté se již teplotu nepodařilo vyrovnat.  
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Graf 15 Teplota neohřívaného povrchu vzorku č. 6 

Z grafu 15 je vidět že u posledního měření byla teplota neohřívaného povrchu 

nejvyšší. Způsobil to opět únik spalin hoření na neohřívaný povrch desky. Tento únik spalin 

hoření byl prakticky po celém obvodu desky, proto jsou tímto únikem ovlivněny všechny 

termočlánky umístěné na povrchu. Tento enormní únik zapříčinila zřejmě již mnohokrát 

použitá a tepelně degradovaná kamnářská páska. Ovšem i přes tento únik spalin hoření po 

obvodu desky byl požadavek na izolaci splněn. 

6.8 Vyhodnocení měření 

Měření byla provedena s jistými odchylkami v souladu s EN. Jednalo se pouze 

o orientační měření, proto nebyla prováděna např. zkouška bavlněným polštářkem. 

V následující tabulce 7 jsou uvedeny výsledky jednotlivých měření. Při vyhodnocení 

jednotlivých měření byl důležitý i subjektivní pohled na samotnou zkoušku a to zejména u 

kritéria celistvosti.  
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Z předchozích grafů lze pozorovat, že povrchová teplota neohřívaného povrchu 

desky v žádném případě nedosáhla kritických teplot (163 a 203 °C). Proto lze prokazatelně 

říci, že požadavek na izolaci byl splněn.  

Tabulka 7 Výsledky měření 

 

U podmínky celistvosti u vzorků č. 1., 2., a 3. zbyly po měření ohořelé desky. 

Z desky u měření č. 1 je vidět na obrázku 9 porušení celistvosti. K tomuto porušení došlo až 

po ukončení zkoušky. Na ohořelých deskách po měření č. 2 a 3 je patrné, že k porušení 

celistvosti v žádném případě nedošlo. Kritérium celistvosti v těchto případech tedy bylo 

splněno.  

U vzorků č. 4, 5 a 6 žádné desky po měření nezbyly. V komoře došlo k vytvoření 

takového množství zplodin hoření, že nebylo možné desky po měření uhasit. Bylo pouze 

možné vizuálně sledovat desku přes okna komory. Pozorování zkoušky proběhlo přes okno 

komory a také záznamem na kameru. Během 15minutového měření nebylo spatřeno, že by 

se na desce projevily nějaké znaky porušení celistvosti. Nebylo vidět žádné plamenné hoření 

po obvodu a ani na ploše desky. Zhruba ve 20. minutě po začátku ohřívání desky došlo 

k prohoření a viditelnému plamennému hoření na povrchu desky. To se opakovalo u všech 

tří měření. Toto viditelné hoření lze považovat za kritérium, kdy došlo k porušení celistvosti. 

Během měření ovšem žádný takový příznak nebyl spatřen. Proto lze říci, že  

i u vzorků 4, 5 a 6 bylo kritérium celistvosti splněno. 

6.8.1 Výsledek měření č. 1 

První zkouška byla v podstatě testovací zkouškou, při které se projevily nedostatky 

zkušební komory. Po zkoušce zůstaly „zbytky“, které jsou patrné z obrázku 9.  

Vzorek č. Druh Měření č. Celistvost Izolace Požadavek EI 15

1. KOSKIBOND 1 splněna splněna vyhovuje

2. KOSKIBOND 2 splněna splněna vyhovuje

3. KOSKIBOND 3 splněna splněna vyhovuje

4. KOSKISOUND F 4 splněna splněna vyhovuje

5. KOSKISOUND F 5 splněna splněna vyhovuje

6. KOSKISOUND F 6 splněna splněna vyhovuje
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Obrázek 9 Zbytek po měření č. 1 

Po měření je na desce viditelné, že došlo na krajích k porušení celistvosti. Toto 

porušení celistvosti nastalo až po ukončení zkoušky, kdy se čekalo na odvětrání komory. Na 

levé straně lze vidět povrch, který nebyl zahříván, na pravé straně povrch, který byl vystaven 

působení tepla. Zahřívaná strana je viditelně zuhelnatělá a pohledová vrstva ohořelá. Z grafu 

5 lze vyčíst, že podmínky pro izolaci byly splněny. 

6.8.2 Výsledky měření č. 2 

Při druhé zkoušce došlo v 15. min k ochlazení desky, díky čemuž nedošlo  

k porušení celistvosti ani po ukončení zkoušky viz obrázek 10. Z grafu 7 lze vyčíst, že 

podmínky pro izolaci byly splněny. 

 

Obrázek 10 Zbytek po měření č. 2 

Při ochlazování vzorku došlo k jeho zkroucení a částečnému rozlepení.  
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6.8.3 Výsledky měření č. 3 

Zbytky po měření č. 3 jsou prakticky totožné jako po měření č. 2 (obrázek 11). Opět 

došlo ke zkroucení desky a k jejímu částečnému rozlepení. Celistvost po dobu zkoušky byla 

zachována. Z grafu 9 lze vyčíst, že podmínky pro izolaci byly splněny. 

 

Obrázek 11 Zbytek po měření č. 3 

6.9 Výsledky měření č. 4., 5., 6. 

Zbytky po měření vzorků č. 4., 5. a 6. jsou identické. Jak již bylo zmíněno výše, po 

ukončení zkoušky bylo ve zkušební komoře nahromaděno takové množství zplodin, že 

nebylo možné do komory vstoupit a vzorek prohlédnout. Po vizuální stránce byla celistvost 

po dobu zkoušky zachována. Z grafů lze vyčíst, že podmínky pro izolaci byly splněny. 

 

Obrázek 12 Zbytky po měření vzorku se zvukovou zábranou 
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7 Spalné teplo 

U vzorků bylo provedeno také stanovení spalného tepla. Měření probíhalo 

v souladu s normou ČSN EN ISO 1716. Spalné teplo je množství tepla, uvolněné úplným 

spálením paliva v kalorimetrické tlakové nádobě v prostředí stlačeného kyslíku při teplotě 

25 °C, vztažené na jednotku jeho hmotnosti. Zbylými produkty jsou nejčastěji plynný kyslík, 

oxid uhličitý a kapalná voda, případně také popel, kyselina siřičitá nebo dusičná [11]. Měření 

probíhalo v kalorimetru IKA C 200 v automatickém režimu. Od každého druhu byl zkoušen 

jeden vzorek. Poté bylo provedeno měření pro zjištění spalného tepla samotné zvukové 

zábrany, která se nacházela u vzorků č. 4, 5, a 6. Výsledky jednotlivých měření jsou uvedeny 

v následující tabulce 8. 

Tabulka 8 Naměřené spalné teplo 

 

Z naměřených hodnot mělo proběhnout porovnání s tabulkovými hodnotami 

spalného tepla u různých druhů dřeva. Ovšem v požárně-technických charakteristikách  

a tabulkách se nachází hodnota výhřevnosti. Nepodařilo se zjistit, jaká je vlhkost dřeva při 

výrobě těchto desek, aby mohlo dojít k přepočtu na výhřevnost. Proto naměřené hodnoty 

nebudu dále porovnávat. 

Při výrobě těchto desek se používají různé materiály, zejména lepidla, ke spojení 

jednotlivých vrstev. Tato lepidla hodnotu spalného tepla i výhřevnosti velkou měrou 

ovlivňují. Z toho důvodů by porovnání hodnot naměřených s vyhledanými hodnotami 

v tabulkách bylo zkreslující.  

8 Teplota vzplanutí  

U vrchní vrstvy každého druhu materiálu bylo provedeno měření pro zjištění teploty 

vzplanutí. Teplota vzplanutí (FIT) je nejnižší teplota vzduchu, proudícího kolem vzorku, při 

které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů 

rozkladu [11]. Vzorek pro zkoušku teploty vzplanutí je na obrázku 13. 

Druh Spalné teplo (MJ/kg)

KOSKIBOND 18 295

KOSKISOUND F 21 338

Zvuková zábrana 30 352



46 

 

 

Obrázek 13 Vzorek pro stanovení teploty vzplanutí 

Teploty vzplanutí jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9 Teploty vzplanutí 

 

Teploty vzplanutí nejsou stejné, lze ovšem říci, že povrchy obou druhů jsou ze 

stejných materiálů. Při získávání vrchní vrstvy materiálu na ní vždy zbylo nějaké množství 

dřevěného materiálu. To ovlivnilo i teploty vzplanutí.  

 

Obrázek 14 Zbytek po měření teploty vzplanutí 

Na obrázku 14 je vidět zbytek po měření teploty vzplanutí. Při pohledu na grafy 4, 

6, 8, 10, 12 a 14 jde vidět prudké zvýšení teploty mezi 4. a 5. minutou. Měření teploty 

vzplanutí mělo určit, zda došlo ke vznícení pouze vrchní, pohledové vrstvy desky, nebo 

samotné desky. V páté minutě byla teplota v peci 576 °C. Je tedy zřejmé, že teplotní výkyv 

na grafech 4, 6, 8, 10, 12 a 14 je způsobený v důsledku vzplanutí desky, ne pouze z důvodů 

vzplanutí pohledové vrstvy. Vznícení pohledové vrstvy při zahřívání desky podmínky v peci 

Druh Teplota vzplanutí (°C)

KOSKIBOND 320

KOSKISOUND F 340
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neovlivnilo. V [8] je uvedeno, že teplota vzplanutí sendvičových desek je 415 °C. Pokud 

budu vycházet z toho, že neznáme přesné složení použitých materiálů pro desky, může se 

teplota vzplanutí změnit až k teplotě 576 °C. 
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Závěr  

Cílem diplomové práce bylo stanovit požární odolnost podlahy kolejového vozidla. 

Práce se dělí na dvě části. Část teoretickou a část praktickou.  

Zkouška požární odolnosti probíhala ve zkušební peci. V této peci bylo dosaženo 

podmínek, které se přibližují teplotní normové křivce, podle které se zkouší požární odolnost 

podlahy kolejových vozidel. Při zkoušce bylo zjištěno, že odsávání v laboratoři je 

nedostatečné. V komoře se vytvořilo takové množství kouře, že nebylo možné do prostoru 

komory vstupovat. Při provádění podobného měření doporučuji toto měření provádět 

v místech s dostatečnou ventilací. Dalším řešením by bylo vybavit komoru hasicím 

zařízením, nebo použít vhodné OOPP pro vstup do komory. Vyhodnocení samostatné 

zkoušky je uvedeno v kapitole 6.9. Zde je také řečeno, že požadavek E15, I15 byl splněn u 

všech měření. 

Další negativní věc zjištěná při měření byla nevhodné umístění termočlánku 

v prostoru pece. Při zkušebních měřeních, kdy vrchní deska byla z nehořlavého materiálu, 

nebylo odhaleno, že vzplanutí desky může negativně ovlivnit průběh zkoušky. Doporučení 

pro další zkoušky je umístit termočlánky dále od povrchu desky. V praxi by to znamenalo 

zvednutí pece např. o jednu řadu tvárnic. Tím by bylo docíleno toho, že i když v průběhu 

zkoušky vzorek vzplane, neovlivní toto hoření změnu teploty měřenou termočlánky pod 

deskou. Byly by tak zachovány přesnější podmínky, které se blíží teplotní normové křivce  

a výkyv, který je vidět na grafech 4, 6, 8, 10, 12 a 14 začínající mezi 4. a 5. minutou nebude 

tak velký. 

Při hledání vhodné literatury a materiálů, bylo zřejmé, že ne všechny požadavky 

normy pro ověření požární odolnosti byly splněny. Proto po konzultaci s vedoucí práce bylo 

od některých požadavků upuštěno, nebo byly tyto požadavky pozměněny. Všechny změny, 

které byly provedeny jinak, než podle ČSN EN 1363-1 a ČSN EN 1364-2 jsou v práci 

uvedeny. 

Na závěr lze říci, že podle výsledků zkoušek provedených ve zkušební peci 

v laboratorních podmínkách je možné prohlásit, že materiál splňuje požadavky uvedené  

v ČSN EN 455 45-2. 
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